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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 124
Considerando 4

(4) O Sistema de Informação sobre Vistos 
deverá melhorar a administração da política 
comum de vistos, a cooperação consular e a 
consulta entre as autoridades consulares 
centrais ao facilitar o intercâmbio de dados 
entre os Estados-Membros sobre os pedidos 
de vistos e as decisões relativas aos mesmos, 
a fim de prevenir ameaças à segurança 
interna dos Estados-Membros e a busca do 
visto mais fácil ("visa shopping") e facilitar 
a luta contra a fraude e os controlos nos 
postos de controlo das fronteiras externas e 
no território dos Estados-Membros. O VIS 
deverá igualmente facilitar a identificação e 
o regresso dos imigrantes clandestinos e a 
aplicação do Regulamento (CE) nº 343/2003 
do Conselho, de 18 de Fevereiro de 2003, 
que estabelece os critérios e mecanismos de 

(4) O Sistema de Informação sobre Vistos 
deverá melhorar a administração da política 
comum de vistos, a cooperação consular e a 
consulta entre as autoridades consulares 
centrais ao facilitar o intercâmbio de dados 
entre os Estados-Membros sobre os pedidos 
de vistos e as decisões relativas aos mesmos, 
a fim de prevenir ameaças à segurança 
interna dos Estados-Membros e a busca do 
visto mais fácil ("visa shopping") e facilitar 
a luta contra a fraude e os controlos nos 
postos de controlo das fronteiras externas e 
no território dos Estados-Membros. O VIS
deverá igualmente facilitar a identificação
dos imigrantes clandestinos e a aplicação do 
Regulamento (CE) nº 343/2003 do 
Conselho, de 18 de Fevereiro de 2003, que 
estabelece os critérios e mecanismos de 
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determinação do Estado-Membro 
responsável pela análise de um pedido de 
asilo apresentado num dos 
Estados-Membros por um nacional de um 
país terceiro.

determinação do Estado-Membro 
responsável pela análise de um pedido de 
asilo apresentado num dos 
Estados-Membros por um nacional de um 
país terceiro.

Or. en

Justificação

A presente alteração reproduz o texto da proposta original da Comissão, mas suprime a 
referência ao regresso dos imigrantes como um dos objectivos do VIS.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 125
Considerando 4

(4) O Sistema de Informação sobre Vistos 
deverá melhorar a administração da política 
comum de vistos, a cooperação consular e a 
consulta entre as autoridades consulares 
centrais ao facilitar o intercâmbio de dados 
entre os Estados-Membros sobre os pedidos 
de vistos e as decisões relativas aos mesmos, 
a fim de prevenir ameaças à segurança 
interna dos Estados-Membros e a busca do 
visto mais fácil ("visa shopping") e facilitar 
a luta contra a fraude e os controlos nos 
postos de controlo das fronteiras externas e 
no território dos Estados-Membros. O VIS 
deverá igualmente facilitar a identificação e 
o regresso dos imigrantes clandestinos e a 
aplicação do Regulamento (CE) nº 343/2003 
do Conselho, de 18 de Fevereiro de 2003, 
que estabelece os critérios e mecanismos de 
determinação do Estado-Membro 
responsável pela análise de um pedido de 
asilo apresentado num dos 
Estados-Membros por um nacional de um 
país terceiro.

(4) ) O Sistema de Informação sobre Vistos 
deverá ter por objectivo melhorar a 
implementação da política comum de vistos, 
a cooperação consular e a consulta entre as 
autoridades consulares centrais ao facilitar o 
intercâmbio de dados entre os 
Estados-Membros sobre os pedidos de vistos 
e as decisões relativas aos mesmos. Deverá, 
deste modo, contribuir para facilitar e 
acelerar o procedimento de pedido de visto, 
impedindo a busca do visto mais fácil ("visa 
shopping") e facilitando a luta contra a 
fraude. O VIS deverá igualmente contribuir
para facilitar o controlo dos vistos nos 
pontos de passagem das fronteiras 
externas, prestando assistência no âmbito 
da identificação dos imigrantes clandestinos 
e da determinação do Estado-Membro 
responsável pela análise do pedido de asilo, 
em conformidade com o disposto no artigo 
9º do Regulamento (CE) nº 343/2003 do 
Conselho, de 18 de Fevereiro de 2003, que 
estabelece os critérios e mecanismos de 
determinação do Estado-Membro 
responsável pela análise de um pedido de 
asilo apresentado num dos 
Estados-Membros por um nacional de um 
país terceiro, e prevenindo ameaças à 
segurança interna dos Estados-Membros.
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Or. en

Justificação

A modificação renuncia à distinção entre 'objectivo' e 'benefícios derivados'. No entanto, o 
objectivo principal (ou seja, a melhoria da política comum em matéria de vistos) tem de ser 
claramente identificado. As modificações introduzidas no presente considerando são 
explanadas na justificação à alteração modificada ao artigo 1º bis (novo).

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 126
Considerando 10 bis (novo)

(10 bis) Por forma a evitar o acesso não 
regulamentado, o presente regulamento é 
complementado com a Decisão do 
Conselho XX relativa ao acesso em 
consulta do Sistema de Informação sobre 
Vistos (VIS) por parte das autoridades dos 
Estados-Membros responsáveis pela 
segurança interna e da Europol para 
efeitos de prevenção, detecção e 
investigação de infracções terroristas e 
outras infracções penais graves 
(COM(2005) 600).

Or. en

Justificação

A fim de garantir a segurança interna dos Estados–Membros, as autoridades competentes 
para a aplicação da lei poderão, de facto, ter necessidade de ter acesso aos dados VIS. Esse
acesso é regulamentado por um instrumento distinto, com base no Título VI do Tratado da 
União Europeia. A relatora considera, contudo, necessário incluir na presente proposta os 
parâmetros fundamentais em matéria de disponibilidade de dados VIS para efeitos de 
aplicação da lei. Cf. igualmente justificação da alteração modificada ao artigo 1º quater 
(novo).

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 127
Considerando 10 ter (novo)

(10 ter) Quando as autoridades 
competentes efectuam controlos no 
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território, deverão ter acesso directo ao 
VIS, de acordo com o presente 
Regulamento. A autoridade competente que 
solicite acesso deverá apresentar o seu 
pedido à entidade devidamente autorizada, 
que deverá aceder ao VIS e tratar as 
informações solicitadas de acordo com o 
presente regulamento. 

Or. en

Justificação
O presente considerando é necessário para efeitos de coerência com as outras alterações 
introduzidas relativamente ao artigo 16º. 

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 128
Considerando 11

(11) Os dados pessoais armazenados no VIS 
não deverão ser conservados mais tempo do 
que o necessário para os objectivos do VIS. 
Convém conservar os dados durante um 
período de cinco anos, para que os dados 
relativos a pedidos anteriores possam ser 
tidos em consideração na avaliação dos 
pedidos de vistos, incluindo a boa fé dos 
requerentes, e possa ser recolhida 
documentação sobre os imigrantes 
clandestinos que, num dado momento, 
possam ter apresentado um pedido de visto. 
Um período mais curto não seria suficiente 
para alcançar estes objectivos. Os dados 
deverão ser apagados após um período de 
cinco anos, a menos que haja razões para os 
apagar antes de decorrido esse período.

(11) Os dados pessoais armazenados no VIS 
não deverão ser conservados mais tempo do 
que o necessário para os objectivos do VIS. 
Convém conservar os dados durante um 
período máximo de cinco anos, para que os 
dados relativos a pedidos anteriores possam 
ser tidos em consideração na avaliação dos 
pedidos de vistos, incluindo a boa fé dos 
requerentes, e possa ser recolhida 
documentação sobre os imigrantes 
clandestinos que, num dado momento, 
possam ter apresentado um pedido de visto. 
Um período mais curto não seria suficiente 
para alcançar estes objectivos. Os dados 
deverão ser apagados após um período de 
cinco anos, a menos que haja razões para os 
apagar antes de decorrido esse período.

Or. en

Justificação

A alteração expressa claramente a noção de que uma conservação de duração de 5 anos
representa o período máximo de conservação dos dados no VIS. 
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Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 129
Considerando 11 bis (novo)

(11 bis) É importante que os controlos no 
VIS por parte de funcionários autorizados 
sejam levados a cabo por forma a respeitar 
a dignidade humana e a integridade do 
requerente. Os controlos devem ser
necessários, adequados e proporcionais aos 
objectivos fixados.

Or. en

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 130
Considerando 15 bis (novo)

(15 bis) Qualquer tratamento, acesso e 
utilização de dados pessoais contido no VIS 
deverá ser necessário, adequado e 
proporcional aos objectivos fixados no 
presente regulamento.

Or. en

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 131
Considerando 18 bis (novo)

(18 bis) Em caso de um litígio 
relativamente à exactidão dos dados 
contidos no VIS, os requerentes deverão 
poder notificar que impugnaram esses 
dados. O facto de os dados serem 
impugnados pelo requerente deverá ser 
registado no VIS. Os requerentes deverão 
ter direito a interpor recurso contra as 
decisões tomadas pelas autoridades 
competentes . A apresentação de um 
recurso não deverá ter um efeito 
suspensivo. 
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Or. en

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 132
Artigo 1 bis (novo)

Artigo 1 bis
Objectivo

1. O VIS terá por objectivo melhorar a 
aplicação da política comum em matéria de 
vistos, a cooperação consular e a consulta 
entre as autoridades consulares centrais ao 
facilitar o intercâmbio de dados entre 
Estados-Membros sobre os pedidos de visto 
e as decisões relativas aos mesmos. Ao 
fazê-lo, contribuirá para:
a) facilitar e acelerar o procedimento de 
apresentação de um pedido de visto;

b) evitar que sejam contornados os critérios 
de determinação do Estado-Membro 
responsável pelo exame de um pedido de 
visto ;
c) facilitar a luta contra a fraude;

2. O VIS contribuirá também para:
a) facilitar o controlo dos vistos nos pontos 
de passagem de fronteiras externas;

b) prestar assistência no âmbito da 
identificação de imigrantes ilegais;

c) prestar assistência no quadro da 
determinação do Estado-Membro 
responsável pela análise de um pedido de 
asilo, em conformidade com o disposto no 
artigo 9º do Regulamento (CE) nº 
343/2003;
d) prevenir ameaças à segurança interna 
dos Estados–Membros;

Or. en
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(Modifica a  alteração 12)

Justificação

A modificação suprime a distinção entre 'objectivo' e 'benefícios derivados' e inclui no nº2 as 
disposições da antiga alteração 13 ('benefícios derivados')

O novo artigo referente ao "objectivo" incorpora as disposições do anterior nº 2 do artigo 1º, 
directamente associadas à política de vistos, com as seguintes modificações:
- o VIS deverá ter por objectivo facilitar a política comum de vistos, facto este assinalado 
pela primeira parte do novo artigo.

-é aditado o objectivo de facilitar e acelerar o tratamento dos pedidos, uma vez que a grande 
maioria dos nacionais de países terceiros titulares de vistos Schengen são pessoas que viajam 
legalmente.

- a referência a controlos "no território do Estado-Membro" é suprimida no artigo 16º 
(controlos dos vistos), uma vez que o presente caso é abrangido pelo artigo 17º (identificação 
de imigrantes clandestinos).

- o VIS não deve ser utilizado para facilitar o regresso de imigrantes clandestinos (mas 
apenas para efeitos da sua identificação), porquanto esta questão deve, primeiramente, ser 
decidida no quadro da Directiva aplicável a essa matéria, cuja proposta acaba de ser 
apresentada.

- o VIS não deve ser utilizado para a análise de um pedido de asilo, pois tal seria 
desproporcionado.

- a ordem das contribuições VIS é alterada: a prevenção de ameaças à segurança interna é 
colocada no final da lista, tal como observado nas conclusões do Conselho de Fevereiro de 
2004. A relatora considera que uma boa política em matéria de vistos contribui 
automaticamente para a segurança interna.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 133
Artigo 1 quater (novo)

Artigo 1 quater
Cláusula "passerelle"

A fim de salvaguardar a segurança interna 
de um Estado-Membro, as autoridades 
nacionais responsáveis pela segurança 
interna, bem como a Europol, logo que seja 
uma agência comunitária, deverão ter 
acesso ao VIS segundo uma modalidade 
estabelecida na Decisão do Conselho XX 
relativa ao acesso para consulta do VIS por 
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pelas autoridades do Estados-Membros 
responsáveis pela segurança interna e pela 
Europol para efeitos de prevenção, 
detecção e investigação de infracções 
terroristas e outras infracções penais 
graves (COM(2005) 600 ), que respeitem 
pelo menos os seguintes princípios:
(a) o acesso constituirá uma excepção 
concedida numa base casuística; o acesso 
não pode ser generalizado;
(b) o acesso pode ser solicitado 
relativamente à prevenção, detecção ou 
uma investigação em curso de delitos 
graves tal como estabelecido nos artigo 1º a 
4º da Decisão-quadro 2002/475/JAI do 
Conselho relativa à luta contra o 
terrorismo e as infracções referidas apenas 
no artigo 2º e no Anexo da Convenção 
Europol;
(c) o VIS apenas pode ser consultado num 
único ponto de acesso nacional e, no caso 
da Europol, numa unidade especializada da 
Europol; 
(d) será publicada uma lista, e quaisquer 
alterações relativas à mesma, das 
autoridades responsáveis pela segurança 
interna dos Estados-Membros que podem 
solicitar acesso ao VIS;
(e) será publicada uma lista, e quaisquer 
alterações relativas à mesma, nos pontos de 
acesso nacionais, os quais consultarão o 
VIS em nome das autoridades responsáveis 
pela segurança interna;
(f) a aplicação da Decisão do Conselho XX 
está condicionada à entrada em vigor da 
Decisão-quadro do Conselho relativa à 
protecção dos dados pessoais tratados no 
quadro da cooperação policial e judicial em 
assuntos criminais (2005/XX/JI);
(g) os dados não podem, em circunstância 
alguma, ser transmitidos a países terceiros.

Or. en
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Justificação

A pedido do Conselho (Conclusões de 7 de Março de 2005), os serviços da Comissão 
aprovaram em 24 de Novembro de 2005 um instrumento distinto no âmbito do terceiro pilar, 
que visa permitir o acesso dos serviços de segurança ao VIS para as autoridades 
responsáveis pela segurança interna e a Europol. A relatora sustenta que um tal acesso seria, 
em todo o caso, melhor do que um acesso não regulamentado, processado "às escondidas" 
caso se observe o cumprimento de toda uma série de condições. Em particular: 

- um tal acesso apenas pode ser concedido em circunstâncias excepcionais atendendo a que 
os dados VIS são recolhidos fundamentalmente no intuito de facilitar a política em matéria de 
vistos.

- o acesso deverá ser limitado a certas formas de delitos graves tal como referido na 
Decisão-quadro relativa à luta contra o terrorismo e na Convenção Europol;

- a fim de permitir uma melhor supervisão e uma melhor filtragem dos pedidos de acesso, o 
VIS poderá ser consultado apenas nos únicos pontos de acesso nacionais e numa unidade 
especializada da Europol; 

- será publicada uma lista desses pontos de acesso nacionais, bem como uma lista das 
autoridades que podem pedir acesso; 

- finalmente, a entrada em vigor da decisão-quadro relativa à protecção dos dados no 
terceiro pilar é uma condição absoluta para a aplicação da decisão. Esta é uma condição 
essencial para assegurar um alto nível de protecção dos dados consultados do VIS e tratados 
pelas autoridades responsáveis pela segurança interna e pela Europol. Além disso, deverão 
ser aplicadas à Decisão-quadro regras restritas sobre o reencaminhamento dos dados. 

Alteração apresentada por Stavros Lambrinidis

Alteração 134
Artigo 1 quater (novo)

Artigo 1 quater
Cláusula "passerelle"

A fim de responder às ameaças à 
segurança interna de um Estado-Membro, 
as autoridades nacionais responsáveis pela 
segurança interna deverão ter acesso ao 
VIS segundo uma modalidade estabelecida 
num instrumento distinto. 
Esse instrumento deve respeitar, pelo 
menos, os seguintes princípios:
a) o acesso constituirá uma excepção 
concedida numa base casuística, de acordo 
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com processos de autorização rigorosos e 
deverá ser necessário, proporcionado e 
adequado em cada caso; o acesso não pode 
ser generalizado;
b) o acesso apenas pode ser solicitado 
relativamente a uma investigação em curso 
de um delito grave;
c) os dados pessoais serão:

i) objecto de um tratamento leal e lícito;

ii) recolhidos para finalidades 
determinadas, explícitas e legítimas, e não 
serão posteriormente tratados de forma 
incompatível com essas finalidades. 
iii) adequados, pertinentes e não excessivos 
relativamente às finalidades para que são 
recolhidos e para que são tratados 
posteriormente;
iv) exactos e, se necessário, actualizados; 
devem ser tomadas todas as medidas 
razoáveis para assegurar que os dados 
inexactos ou incompletos, tendo em conta 
as finalidades para que foram recolhidos 
ou para que são tratados posteriormente, 
sejam apagados ou rectificados.
v) conservados de forma a permitir a 
identificação das pessoas em causa apenas 
durante o período necessário para a 
prossecução das finalidades para que 
foram recolhidos ou para que são tratados 
posteriormente.

Or. en

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 135
Artigo 1 quater (novo)

Artigo 1 quater
Cláusula "passerelle"

A fim de prevenir as ameaças à segurança 
interna de um Estado-Membro, as 
autoridades nacionais responsáveis pela 
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segurança interna deverão ter acesso ao 
VIS segundo uma modalidade estabelecida 
num instrumento distinto. 
Esse instrumento deve respeitar, pelo 
menos, os seguintes princípios:
a) o acesso constituirá uma excepção 
concedida numa base casuística ; o acesso 
não pode ser generalizado;
b) o acesso apenas pode ser solicitado 
relativamente a uma investigação em curso 
de um delito grave;
c) os dados pessoais serão:
i) objecto de um tratamento leal e lícito;
ii) Recolhidos para finalidades 
determinadas, explícitas e legítimas, e não 
serão posteriormente tratados de forma 
incompatível com essas finalidades. 
iii) Adequados, pertinentes e não excessivos 
relativamente às finalidades para que são 
recolhidos e para que são tratados 
posteriormente;
iv) Exactos e, se necessário, actualizados; 
devem ser tomadas todas as medidas 
razoáveis para assegurar que os dados 
inexactos ou incompletos, tendo em conta 
as finalidades para que foram recolhidos 
ou para que são tratados posteriormente, 
sejam apagados ou rectificados.
v) Conservados de forma a permitir a 
identificação das pessoas em causa apenas 
durante o período necessário para a 
prossecução das finalidades para que 
foram recolhidos ou para que são tratados 
posteriormente.

Or. en

Justificação

A presente alteração prevê uma "passerelle" entre este regulamento e a decisão-quadro do 
terceiro pilar relativamente ao acesso por parte das autoridades responsáveis pela segurança 
interna ao VIS. Sublinha os princípios que este instrumento deve respeitar sem entras 
demasiado em detalhes. Não é possível definir neste regulamento as disposições de um outro 
instrumento. 
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Os princípios deste texto foram retirados do projecto de relatório da relatora e da 
decisão-quadro relativa à protecção dos dados COM (2005)0475.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 136
Artigo 1, nº 2, alínea a)

a) Prevenir as ameaças à segurança interna 
dos Estados-Membros;

a) Prevenir as ameaças graves à segurança 
interna dos Estados-Membros, 
nomeadamente as ameaças terroristas e o 
crime organizado grave.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa clarificar o âmbito de aplicação do VIS.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 137
Artigo 1, nº 2, alínea e)

e) Contribuir para a identificação dos 
imigrantes clandestinos e para o respectivo 
regresso;

e) Contribuir para a identificação dos 
imigrantes clandestinos;

Or. en

Justificação

Esta alteração visa clarificar o âmbito de aplicação do VIS e retira a ideia do regresso de 
imigrantes clandestinos como justificação para o acesso ao VIS.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 138
Artigo 1, nº 2, alínea a)

a) Prevenir as ameaças à segurança interna
dos Estados-Membros;

a) Facilitar e acelerar o procedimento de 
apresentação de um pedido de visto;

Or. en
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Justificação

É importante ser claro relativamente aos objectivos a serem alcançados com este sistema. O 
objectivo principal é melhorar a gestão da política comum de vistos, o qual só pode 
acontecer se forem tomados em consideração os objectivos acima mencionados. 

O VIS só deverá ser utilizado para efeitos de identificação de imigrantes ilegais. No entanto, 
não devemos excluir a possibilidade de eles serem objecto de uma decisão que implique o seu 
respectivo regresso. 

O VIS poderá ser utilizado para facilitar a determinação do Estado-Membro responsável na 
análise de um pedido de asilo, mas não para a análise de um pedido de asilo em si - Princípio 
da proporcionalidade.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 139
Artigo 1, nº 2, alínea d)

d) Facilitar os controlos nos postos de 
controlo das fronteiras externas e no 
território dos Estados-Membros;

d) Facilitar os controlos nos postos de 
controlo externos e no território dos 
Estados-Membros;

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 138.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 140
Artigo 1, nº 2, alínea e)

e) Contribuir para a identificação dos 
imigrantes clandestinos e para o respectivo 
regresso;

e) Contribuir para a identificação dos 
imigrantes clandestinos incluindo o
objectivo do seu respectivo regresso;

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 138.
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Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 141
Artigo 1, nº 2, alínea f)

f) Facilitar a aplicação do Regulamento 
(CE) nº 343/2003.

f) Prestar assistência no âmbito da 
determinação do Estado-Membro 
responsável pela análise de um pedido de 
asilo, conforme o artigo 9º do Regulamento 
(CE) nº 343/2003. 

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 138.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 142
Artigo 1, nº 2, alínea f bis) (nova)

f bis) contribuir para prevenir as ameaças à 
segurança interna dos Estados–Membros;

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 138.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 143
Artigo 1 bis (novo)

Artigo 1 bis
Cláusula "passerelle"

1. Durante o período estabelecido no nº 1 
do artigo 20º, as autoridades responsáveis 
pelos vistos deverão reter para consulta os 
dados referidos nos artigo 6º e 12º , durante 
as suas funções e, em casos específicos, 
para consulta pelas autoridades 
responsáveis pela segurança interna, como 
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definido na Decisão do Conselho 
2006/XXX, apenas para efeitos de detecção 
e investigação de graves delitos penais, em 
particular o terrorismo e o crime 
organizado.
2. A consulta referida no nº 1 deverá ser 
levada a cabo de acordo com a Decisão do 
Conselho 2006/XXX e em conformidade 
com pelo menos os seguintes princípios: 
(a) o acesso constituirá uma excepção 
concedida numa base casuística; o acesso 
não pode ser generalizado;
(b) o VIS apenas pode ser consultado num 
único ponto de acesso nacional;
(c) os dados não podem, em circunstância 
alguma, ser transmitidos a países terceiros;
(d) será publicada uma lista das 
autoridades responsáveis pela segurança 
interna dos Estados-Membros que podem 
solicitar acesso ao VIS;
3. O presente regulamento não prejudicará 
a comunicação às autoridades responsáveis 
pela segurança interna, para efeitos de 
investigação e procedimento penal dos 
delitos penais, de informação ou qualquer 
actividade criminal detectada pelas 
autoridades referidas no artigo 4º durante 
as suas funções.

Or. en
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Justificação

Na sequência das conclusões do Conselho de 7 de Março de 2005 será criado um 
instrumento distinto no âmbito do terceiro pilar, que visa permitir o acesso dos serviços de 
segurança ao VIS. Entretanto, deverá ser garantido o acesso às autoridades responsáveis 
pela segurança interna, mas apenas para fins de detecção ou investigação em curso de um 
delito grave e estabelecidas determinadas condições.

As autoridades competentes referidas no artigo 4º terão de qualquer forma o dever de 
comunicar às autoridades responsáveis pela segurança interna quaisquer informações 
relativas a actividades criminosas que possam ter sido detectadas, a fim de se iniciar uma 
investigação e eventuais procedimentos penais. 

Alteração apresentada por Timothy Kirkhope

Alteração 144
Artigo 1 bis (novo)

Artigo 1 bis
1. Durante o período estabelecido no nº 1 
do artigo 20º, as autoridades responsáveis 
pelos vistos deverão reter para consulta os 
dados referidos nos artigo 6º e 12º , durante 
as suas funções e, em casos específicos, 
para consulta pelas autoridades 
responsáveis pela segurança interna, como 
definido na Decisão do Conselho 
2006/XXX, para efeitos de detecção e 
investigação de graves delitos penais, em 
particular o terrorismo e o crime 
organizado.
2. A consulta referida no nº 1 deverá ser 
levada a cabo de acordo com a Decisão do 
Conselho 2006/XXX e em conformidade 
com pelo menos os seguintes princípios: 
3. O presente regulamento não prejudicará 
a comunicação às autoridades responsáveis 
pela segurança interna, para efeitos de 
investigação e procedimento penal dos 
delitos penais, de informação sobre 
qualquer actividade criminal detectada 
pelas autoridades referidas no artigo 4º no 
exercício das suas funções.

Or. en
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Justificação

De acordo com as conclusões do Conselho de 7 de Março de 2005 bem como as de 13 de 
Julho de 2005, deverá ser garantido o acesso ao VIS às autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pela segurança interna , a fim de melhorar a segurança interna e fortalecer a 
luta contra o terrorismo. Essa decisão deverá ser tomada no âmbito do Título VI do Tratado 
da União Europeia. 

Mediante a cláusula "passerelle", são estabelecidos os parâmetros para uma futura decisão 
do Conselho. 

Alteração apresentada por Ewa Klamt

Alteração 145
Artigo 1 bis (novo)

Artigo 1º bis
Para efeitos de instauração de 
procedimento penal e de prevenção de 
ameaças para a segurança interna dos 
Estados-Membros, as autoridades 
nacionais competentes em matéria de 
segurança têm acesso ao VIS, que será 
regulamentado na especialidade num 
instrumento separado e assentará, pelo 
menos, nos seguintes princípios: 
(a) o acesso tem carácter ocasional e não 
pode ser de natureza rotineira;
(b) os dados armazenados no VIS apenas 
podem ser consultados pelos serviços 
centrais nacionais;

Or. de

Justificação

Uma cláusula "ponte" deverá permitir definir claramente os objectivos que presidem ao 
acesso das autoridades responsáveis em matéria de segurança ao Sistema de Informação 
sobre vistos.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 146
Artigo 2, nº 3
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(3) "autoridades responsáveis pelos vistos", 
as autoridades de cada Estado-Membro 
responsáveis pelo exame dos pedidos de 
visto e pelas decisões relativas aos mesmos, 
ou pelas decisões de anulação, revogação ou 
prorrogação dos vistos;

(3) "autoridades responsáveis pelos vistos", 
as autoridades de cada Estado-Membro 
responsáveis pelas decisões dos pedidos de 
visto ou pelas decisões de anulação, 
revogação ou prorrogação dos vistos, de 
acordo com as Instruções Consulares 
Comuns, incluindo as autoridades 
consulares centrais e as autoridades 
responsáveis pela emissão de vistos na 
fronteira conforme o Regulamento (CE) 
nº 415/2003;

Or. en

(Modifica a alteração. 15)

Justificação

A proposta da Comissão baseia-se numa concepção funcional de "autoridade" (por exemplo, 
um guarda de fronteira que emite um visto não é, nesse momento, um agente de um posto 
fronteiriço, mas sim um agente da autoridade responsável pelos vistos). A lógica subjacente a 
esta noção prende-se com o facto de, no entender da Comissão, não ser possível determinar 
as funções exactas de cada autoridade num determinado Estado-Membro. Tal afigura-se 
problemático, dado propiciar aos Estados-Membros uma larga margem de interpretação (a 
polícia é um organismo nacional de imigração), sendo impossível de monitorizar (estará o 
agente da polícia a aceder ao VIS porque deve identificar um imigrante clandestino ou 
porque está a fazer algo de diferente?). Assim sendo, a relatora propõe algumas definições 
claras para o conceito de "autoridade".

A definição de "autoridades responsáveis pelos vistos" está agora em conformidade com as 
Instruções Consulares Comuns e o Regulamento (CE) 415/2003. 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 147
Artigo 2, nº (3)

(3) "autoridades responsáveis pelos vistos", 
as autoridades de cada Estado-Membro 
responsáveis pelo exame dos pedidos de 
visto e pelas decisões relativas aos mesmos, 
ou pelas decisões de anulação, revogação ou 
prorrogação dos vistos;

(3) "serviços de emissão de vistos", as 
autoridades de cada Estado-Membro 
responsáveis pelo exame dos pedidos de 
visto e pelas decisões relativas aos mesmos, 
ou pelas decisões de anulação, revogação ou 
prorrogação dos vistos;

Or. de
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Justificação

O conceito de "serviços de emissão de vistos" foi já introduzido no direito comunitário 
através de anteriores actos jurídicos, devendo, a bem da clareza jurídica, ser também neste 
contexto utilizado. A presente alteração aplica-se a todo o texto.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 148
Artigo 2, nº 3

(3) "autoridades responsáveis pelos vistos", 
as autoridades de cada Estado-Membro 
responsáveis pelo exame dos pedidos de 
visto e pelas decisões relativas aos mesmos, 
ou pelas decisões de anulação, revogação ou 
prorrogação dos vistos;

(3) "autoridades responsáveis pelos vistos", 
as autoridades de cada Estado-Membro 
responsáveis pelas decisões sobre os
pedidos de visto ou pelas decisões de 
anulação, revogação ou prorrogação dos 
vistos, tal como referido na parte II, ponto 
4 e no anexo VI das Instruções Consulares 
Comuns, bem como no Regulamento (CE) 
nº 415/2003;

Or. en

Justificação

Um conceito funcional de autoridade pode ser muito perigoso, deixando uma larga margem 
de interpretação aos Estados-Membros . Para evitar o risco de, por exemplo, um agente de 
polícia que examine pedidos na fronteira poder ser considerado uma autoridade competente 
em matéria de imigração, é importante reduzir o âmbito do conceito e criar definições claras.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 149
Artigo 2, nº 3 bis (novo)

(3 bis) "Autoridades competentes em 
matéria de imigração", as autoridades 
competentes de cada Estado-Membro 
responsáveis pela emissão de autorizações 
de residência e pelo controlo da validade de 
tais autorizações;

Or. en
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Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 150
Artigo 2, nº 5

(5) "requerente", um nacional de um país 
terceiro que tenha apresentado um pedido de 
visto;

(5) "requerente", um nacional de um país 
terceiro sujeito aos requisitos em matéria de 
visto nos termos do Regulamento (CE) Nº 
539/2001 que tenha apresentado um pedido 
de visto;

Or. en

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 151
Artigo 2, nº 7

(7) "membros do grupo", os outros 
requerentes com os quais o requerente viaja, 
incluindo o cônjuge e os filhos que o 
acompanham;

(7) "membros do grupo", os outros 
requerentes com os quais o requerente viaja, 
incluindo os familiares, o cônjuge e os 
filhos que o acompanham;

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração Cashman alínea a), ponto 7, artigo 2º (novo)

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 152
Artigo 2, nº 7

(7) "membros do grupo", os outros
requerentes com os quais o requerente 
viaja, incluindo o cônjuge e os filhos que o 
acompanham;

(7) "membros do grupo", os requerentes que, 
por motivos legais, são obrigados a entrar e 
sair conjuntamente do território dos 
Estados-Membros;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa circunscrever a definição de "grupo" a situações em que por 
motivos legais (que devem também abranger os casos da aplicação da lei) existe uma 
obrigação para os requerentes de entrarem e abandonarem conjuntamente o território dos 
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Estados-Membros. A referência a membros da família do requerente é introduzida no nº 4 do 
artigo 5º.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 153
Artigo 2, nº 7 bis (novo)

(7 bis) O conceito "membros da família" 
inclui, desde que a família tenha sido 
constituída previamente no país de origem, 
os seguintes membros do grupo familiar do 
requerente, presentes no território do 
Estado-Membro:
o cônjuge do candidato a asilo ou o seu/a 
sua companheiro(a) numa relação 
duradoura, se a legislação ou prática do 
Estado-Membro em questão tratar de 
forma comparável os casais que contraíram 
e os casais que não contraíram 
matrimónio, no âmbito da respectiva 
legislação sobre estrangeiros;

Or. en

Justificação

Este texto procura definir membros da família em conjunção com a noção de grupo como 
definido no ponto 7 do artigo 2º. O texto foi retirado do Regulamento do Conselho nº 
343/2003 e modificado por forma a se adequar ao presente regulamento.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 154
Artigo 2, nº 12 (novo)

(12) 'acesso indirecto' o processo mediante 
o qual as autoridades competentes que 
levam a cabo os controlos no território 
solicitam informações contidas no VIS ao 
pessoal devidamente autorizado a aceder ao 
VIS , que trata e transmite as informações 
pedidas de acordo com o presente 
regulamento. 
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Or. en

Justificação

Esta definição é necessária para estabelecer uma coerência com as outras alterações 
introduzidas relativas ao artigo 16º. 

Alteração apresentada por Timothy Kirkhope

Alteração 155
Artigo 3, nº 1, alínea a)

a) Dados alfanuméricos sobre o requerente e 
os vistos pedidos, emitidos, recusados, 
anulados, revogados ou prorrogados;

a) Dados alfanuméricos sobre o requerente, 
os pedidos e os vistos emitidos, recusados, 
anulados, revogados ou prorrogados;

Or. en

Justificação

Com a introdução da palavra "pedidos" na alínea a) do nº 1, deveria ser possível conservar 
os dados relevantes dos pedidos de visto. A proposta da Comissão só permitirá a 
conservação dos dados que estejam relacionados com a pessoa do pedido e não incluam
quaisquer outras informações , por exemplo, dados sobre o cônjuge (ver também justificação 
da alteração 3). 

Alteração apresentada por Timothy Kirkhope

Alteração 156
Artigo 3, nº 1, alínea d)

d) Ligações para outros pedidos. d) Ligações para outros pedidos, tal como 
referido nos nos 3 e 4 do artigo 5º.

Or. en

Justificação

A introdução na alínea d) do nº1 serve meramente para clarificar e não altera de nenhuma 
forma o conteúdo da proposta da Comissão. 
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Alteração apresentada por Tatjana Ždanoka

Alteração 157
Artigo 3, nº 1, alínea c)

c) Impressões digitais; Suprimido

Or. en

Justificação

A Comissão não forneceu ao Parlamento as informações requeridas sobre o fenómeno da 
falsificação dos vistos e sobre a necessidade de introduzir dados biométricos nos vistos. As 
impressões digitais também demonstraram ser alvo de um elevado nível de erro. 

(Se for aprovada, devem ser suprimidas todas as referências às impressões digitais em todo o
texto.)

Alteração apresentada por Ewa Klamt

Alteração 158
Artigo 3, nº 1, alínea a)

(a) Dados alfanuméricos sobre o requerente 
e os vistos pedidos, emitidos, recusados, 
anulados, revogados ou prorrogados;

a) Dados alfanuméricos referidos nos 
artigos 6º a 12º;

Or. de

Justificação

Formulação mais simples.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 159
Artigo 4, nº 3

3. Cada Estado-Membro designará as 
autoridades competentes, cujo pessoal terá 
acesso ao sistema para introduzir, alterar, 
apagar ou consultar dados no VIS. Cada 
Estado-Membro comunicará à Comissão 
uma lista dessas autoridades.

3. Cada Estado-Membro designará as 
autoridades competentes, cujo pessoal terá 
acesso ao sistema para introduzir, alterar, 
apagar ou consultar dados no VIS. Cada 
Estado-Membro comunicará à Comissão, de 
imediato, uma lista dessas autoridades, 
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incluindo as referidas no nº 3 do artigo 3º, 
e quaisquer alterações nelas introduzidas, 
A referida lista especificará as finalidades 
com base nas quais as autoridades podem 
proceder ao tratamento dos dados no 
âmbito do VIS.

A Comissão publicará estas listas no Jornal 
Oficial da União Europeia.

No prazo de 3 meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento,
a Comissão publicará no Jornal Oficial da 
União Europeia uma lista das autoridades 
competentes designadas em conformidade 
com o primeiro parágrafo. Quando aí forem 
introduzidas alterações, a Comissão 
publicará uma vez, no mesmo ano, no 
Jornal Oficial da União Europeia, uma lista 
actualizada consolidada. Manterá também 
no seu sítio web uma versão electrónica 
constantemente actualizada da lista em 
questão.

Or. en

(Modifica a  alteração 26)

Justificação

A publicação de versões actualizadas consolidadas numa base regular constitui um 
instrumento indispensável para efeitos de supervisão e controlo, quer a nível europeu, quer 
igualmente a nível nacional e local. A fim de permitir um controlo mais adequado, a lista 
deveria especificar a finalidade do tratamento de dados, pela autoridade, no VIS (a presente 
disposição consta do nº 4 do artigo 101º da Convenção de Schengen). Além disso, os 
Estados-Membros comunicarão também à Comissão as entidades que serão consideradas 
"controladoras", de acordo com o nº 3 do artigo 3º. 

O período de três meses (em vez dos 30 dias, como previsto na antiga alteração 26) é um 
período razoável para a publicação da lista das autoridades designadas em conformidade 
com o nº1

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 160
Artigo 4, nº 3

3. Cada Estado-Membro designará as 
autoridades competentes, cujo pessoal terá 
acesso ao sistema para introduzir, alterar, 
apagar ou consultar dados no VIS. Cada 

3. Cada Estado-Membro designará as 
autoridades competentes, cujo pessoal terá 
acesso ao sistema para introduzir, alterar, 
apagar ou consultar dados no VIS. Cada 
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Estado-Membro comunicará à Comissão 
uma lista dessas autoridades. 

Estado-Membro comunicará à Comissão 
uma lista dessas autoridades e quaisquer 
alterações nelas introduzidas. A referida 
lista especificará as finalidades com base 
nas quais as autoridades podem proceder 
ao tratamento dos dados no âmbito do VIS

A Comissão publicará estas listas no Jornal 
Oficial da União Europeia.

No prazo de 30 dias a contar da data de 
entrada em funcionamento do VIS, a 
Comissão publicará no Jornal Oficial da 
União Europeia uma lista das autoridades 
competentes designadas em conformidade 
com o primeiro parágrafo e quaisquer 
alterações que sejam introduzidas. A 
Comissão manterá no seu sítio web uma 
versão electrónica constantemente 
actualizada da lista em questão.

Or. en

Justificação

É importante especificar na lista a finalidade do tratamento de dados, pela autoridade, no 
VIS a fim de permitir um controlo mais adequado. Para efeitos de supervisão e controlo, é 
igualmente importante a publicação de versões actualizadas consolidadas da lista e das 
alterações que aí sejam introduzidas. A publicação não deverá ser efectuada imediatamente 
após a entrada em vigor do presente regulamento, mas sim no prazo de 30 dias a contar da 
data de entrada em funcionamento do sistema. 

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 161
Artigo 5, nº 2

2. Ao criar o processo de requerimento de 
visto, a autoridade responsável pelos vistos 
verificará no VIS se outro Estado-Membro 
já registou um pedido anterior do requerente 
em questão.

2. Ao criar o processo de requerimento de 
visto, a autoridade responsável pelos vistos 
verificará, nos termos do artigo 13,º no VIS 
se outro Estado-Membro já registou um 
pedido anterior do requerente em questão.

Or. en

(Modifica a alt. 27)

Justificação

O artigo 5º descreve o procedimento geral, o artigo 13º os respectivos pormenores. O 
presente aditamento visa precaver malentendidos. Relativamente à antiga alteração 27, foi 
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apenas mudada a ordem sintáctica 

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 162
Artigo 5, nº 2

2. Ao criar o processo de requerimento de 
visto, a autoridade responsável pelos vistos 
verificará no VIS se outro Estado-Membro 
já registou um pedido anterior do requerente 
em questão.

2. Ao criar o processo de requerimento de 
visto, a autoridade responsável pelos vistos 
verificará nos termos do artigo 13º, no VIS 
se outro Estado-Membro já registou um 
pedido anterior do requerente em questão. 

Or. en

Justificação

Referência ao artigo 13º, que descreve todos os pormenores relativamente ao processo.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 163
Artigo 5, nº 4

4. Se o requerente viajar em grupo com 
outros requerentes, a autoridade 
responsável pelos vistos criará um processo 
de requerimento de visto para cada 
requerente e estabelecerá uma ligação entre 
os processos de requerimento de visto dos 
vários membros do grupo.

4. Se o requerente viajar em grupo ou com o 
cônjuge e filhos, a autoridade responsável 
pelos vistos criará um processo de 
requerimento de visto para cada requerente e 
estabelecerá uma ligação entre os processos 
de requerimento de visto dessas pessoas. 

Or. en

(Modifica a  alteração 28)

Justificação

A presente alteração visa garantir a coerência com a definição terminológica constante do nº 
2 do artigo 7º.

A modificação é necessária para efeitos de clareza. 
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Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 164
Artigo 5, nº 4

4. Se o requerente viajar em grupo com 
outros requerentes, a autoridade responsável 
pelos vistos criará um processo de 
requerimento de visto para cada requerente e 
estabelecerá uma ligação entre os processos 
de requerimento de visto dos vários 
membros do grupo.

4. Se o requerente viajar em grupo com 
outros requerentes, de acordo com o nº 7 e o 
nº 7 bis do artigo 2º , a autoridade 
responsável pelos vistos criará um processo 
de requerimento de visto para cada 
requerente e estabelecerá uma ligação entre 
os processos de requerimento de visto dos 
vários membros do grupo.

Or. en

Justificação

A presente alteração permite estabelecer uma ligação coerente com as outras alterações 
relativas às definições nos termos do artigo 2º. 

Alteração apresentada por Tatjana Ždanoka

Alteração 165
Artigo 6, nº 4, alínea f)

f) Dados da pessoa que envia um convite ou 
da pessoa responsável pelos meios de 
subsistência do requerente durante a sua 
estada:

Suprimido

i) no caso de uma pessoa singular: apelido, 
nome próprio e endereço;
ii) no caso de uma empresa: nome da 
empresa e apelido e nome próprio da 
pessoa de contacto dentro da empresa;

Or. en

Justificação

O tratamento destas categorias de dados seria excessivo e desproporcionado no plano da 
implementação de rotina da política de vistos. 

Alteração apresentada por Timothy Kirkhope

Alteração 166
Artigo 6, nº 3
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3. A autoridade junto da qual foi apresentado 
o pedido e se o pedido foi introduzido junto 
dessa autoridade em nome de outro 
Estado-Membro;

3. A autoridade junto da qual foi apresentado 
o pedido e se o pedido foi introduzido junto 
dessa autoridade em representação de outro 
Estado-Membro;

Or. en

Justificação

O acréscimo no nº 3 é apenas uma clarificação técnica.

Alteração apresentada por Timothy Kirkhope

Alteração 167
Artigo 6, nº 4, alínea e bis) (nova)

e bis) destino principal e duração da 
estada;

Or. en

Justificação

Os acréscimos no nº 4 são necessários para permitir a coerência dos pedidos a serem 
verificados ou para permitir a comparação entre o actual pedido e o pedido anterior, que 
poderá também ter sido apresentado noutro Estado-Membro da UE. O registo dos 
patrocinadores é particularmente importante para o reconhecimento dos chamados múltiplos 
patrocinadores ou patrocinadores em repetição que funcionam à escala da UE. 

Alteração apresentada por Timothy Kirkhope

Alteração 168
Artigo 6, nº 4, alínea e ter) (nova)

e ter) objectivo da viagem;

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 167.

Alteração apresentada por Timothy Kirkhope

Alteração 169
Artigo 6, nº 4, alínea e quater) (nova)
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e quater) data prevista de chegada e de 
partida;

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 167.

Alteração apresentada por Timothy Kirkhope

Alteração 170
Artigo 6, nº 4, alínea e quinquies) (nova)

e quinquies) residência;

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 167.

Alteração apresentada por Timothy Kirkhope

Alteração 171
Artigo 6, nº 4, alínea e sexies ) (nova)

e sexies) a ocupação actual e empregador; 
no caso de estudantes, o nome do 
estabelecimento de ensino;

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 167.

Alteração apresentada por Timothy Kirkhope

Alteração 172
Artigo 6, nº 4, alínea f), subalínea i)

i) no caso de uma pessoa singular: apelido, 
nome próprio e endereço;

i) no caso de uma pessoa singular: apelido e 
nome próprio, sexo, data e local de 
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nascimento e endereço;

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 167.

Alteração apresentada por Timothy Kirkhope

Alteração 173
Artigo 6, nº 4, alínea f), subalínea ii)

ii) no caso de uma empresa: nome da 
empresa e apelido e nome próprio da pessoa 
de contacto dentro da empresa;

ii) no caso de uma empresa ou outra 
organização: nome e endereço da empresa 
ou outra organização e o apelido e nome 
próprio e a data e local de nascimento da 
pessoa de contacto dentro da empresa ou 
outra organização;

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 167.

Alteração apresentada por Ewa Klamt

Alteração 174
Artigo 6, nº 4, alínea f), subalínea (i)

(i) no caso de uma pessoa singular: apelido, 
nome próprio e endereço;

(i) no caso de uma pessoa singular: apelido, 
nome próprio, sexo, data de nascimento e 
endereço;

Or. de

Alteração apresentada por Ewa Klamt

Alteração 175
Artigo 6, nº 4, alínea f), subalínea (ii)

(ii) no caso de uma empresa: nome da 
empresa e apelido e nome próprio da pessoa 

(ii) no caso de uma empresa: nome e 
endereço da empresa e apelido, nome 
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de contacto dentro da empresa; próprio e data de nascimento da pessoa de 
contacto dentro da empresa;

Or. de

Justificação

As autoridades responsáveis pelos vistos deverão poder, no contexto de futuras decisões, 
procurar obter informações sobre a pessoa que envia o convite e que é responsável por 
assegurar os meios de subsistência (cf. alteração 174). Para o efeito, e também no interesse 
deste grupo de pessoas, cumpre que a mesma esteja claramente identificada.

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Alteração 176 
Artigo 6, nº 6)

(6) As impressões digitais do requerente, em 
conformidade com as disposições 
pertinentes das Instruções Consulares 
Comuns.

(6) As impressões digitais do requerente 
com idades compreendidas entre 14 e 80 
anos.

Or. de

Justificação

O princípio da competência restrita, consagrado no artigo 5º, nº 1, do Tratado CE, proíbe o 
legislador comunitário de contornar o processo legislativo prescrito pela base jurídica 
através de remissões dinâmicas para actos jurídicos susceptíveis de modificação no quadro 
de outros procedimentos. A remissão dinâmica no tocante à regulamentação em matéria de 
impressões digitais para as disposições das Instruções Consulares Comuns não é, por 
conseguinte, admissível. A constituir parte integrante do presente regulamento, uma tal 
regulamentação deve igualmente ser aprovada no âmbito do procedimento previsto para o 
presente regulamento.

Cumpre que a regulamentação relativa à protecção das crianças e adolescentes no contexto 
da recolha de impressões digitais seja coerente com outras regulamentações europeias; 
assim, nos sistemas existentes, nomeadamente o Eurodac, apenas são armazenadas 
impressões digitais de pessoas com uma idade mínima de 14 anos.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 177
Artigo 6 bis (novo)

Artigo 6 bis
Condução dos controlos
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1. Todos os controlos efectuados no âmbito 
do VIS, independentemente da autoridade 
que inicia o controlo, deverão ser 
necessários, apropriados e proporcionais 
aos objectivos estabelecidos no presente 
regulamento. Os controlos serão levados a 
cabo por forma a respeitarem plenamente a 
dignidade humana e a integridade do 
requerente a ser controlado. 
Quaisquer medidas tomadas durante os 
controlos efectuados no âmbito do VIS 
devem ser necessários, apropriados e 
proporcionais aos objectivos fixados por 
estas medidas, tal como estabelecido no 
presente regulamento.
2. Enquanto efectuam os controlos no 
âmbito do VIS as autoridades competentes 
não discriminarão as pessoas com base no 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual. 

Or. en

Justificação

A presente alteração procura fixar o modo como deverão ser efectuados os controlos no 
âmbito do VIS. É semelhante a um artigo que se encontra no Código de Fronteiras relativo à 
condução dos controlos nas fronteiras. 

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 178
Artigo 6, nº 1 bis (novo)

1 bis. Sempre que as impressões digitais de 
um requerente não possam ser utilizadas, 
deverá, para o efeito, ser introduzida uma 
entrada na 'Secção Observações' do 
modelo-tipo de visto previsto no 
Regulamento (CE) No 1683/95 e no VIS. 
Nesse caso, o apelido do requerente, o 
apelido de nascimento (apelido(s) 
anteriormente usado(s)), nomes próprios, 
sexo e data, local e país de nascimento
podem ser utilizados como critérios de 
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pesquisa. A dignidade e a integridade da 
pessoa devem ser plenamente respeitadas.

Or. en

(Modifica a  alteração 32)

Justificação

De acordo com vários estudos efectuados, eleva-se a 5% a percentagem da população que 
não pode ser registada (pelo facto de as suas impressões digitais não serem legíveis, ou por 
as mesmas nem sequer existirem). Prevê-se que, em 2005, o número de requerentes de asilo
se eleve a cerca de 20 milhões, o que significa que poderá atingir um milhão o número de 
pessoas que não poderão seguir o processo "normal" de registo. Assim sendo, impõe-se 
prever adequados procedimentos de recuperação de falhas ("fallback procedures"). De 
acordo com a Autoridade Europeia para a Protecção dos Dados, tais procedimentos não 
deverão diminuir o nível de segurança da política de vistos nem estigmatizar as pessoas com 
impressões digitais ilegíveis. A relatora sustenta que o apelido, apelido de nascimento, 
apelido(s) anteriormente usado(s) e nomes próprios, conjuntamente com o sexo e a data, 
local e país de nascimento, cumprem esses requisitos.

A única modificação nesta alteração é a supressão da palavra "apenas" ("apenas podem ser 
utilizados como critérios de pesquisa") para evitar quaisquer confusões. 

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 179
Artigo 6, nº 1 ter (novo)

1 ter. Os Estados-Membros estabelecem um 
procedimento aplicável aos casos em que 
uma pessoa se queixe de ter sido 
erroneamente rejeitada, incluindo a 
comunicação à pessoa em causa os motivos 
dessa rejeição. A dignidade e a integridade 
da pessoa devem ser plenamente 
respeitadas.

Or. en

(Modifica a  alteração 33)

Justificação

Tal como salientado pela Autoridade Europeia para a Protecção de Dados e por vários 
estudos referentes a dados biométricos, há que prever, em caso de erro, a aplicação de 
procedimentos de recuperação de falhas. Cf. igualmente as justificações das alterações ao 
artigo 6º, nº 1 bis (novo), e ao Considerando 9 bis (novo).
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A presente alteração foi modificada (supressão dos dados a serem utilizados como critério de 
pesquisa no caso de o requerente se queixar de ter sido erroneamente rejeitado) por forma a 
que os Estados-Membros decidam sobre um procedimento adequado nestes casos, o qual 
deverá incluir a comunicação à pessoa dos motivos da rejeição. 

Alteração apresentada por Tatjana Ždanoka

Alteração 180
Artigo 7

Artigo 7 Suprimido
Dados suplementares em caso de consulta 

entre as autoridades centrais
Se um Estado-Membro exigir uma consulta 
entre as autoridades centrais, em 
conformidade com o nº 2 do artigo 17º da 
Convenção de Schengen, a autoridade 
responsável pelos vistos deve introduzir os 
seguintes dados suplementares extraídos do 
formulário de pedido:
(1) Destino principal e duração prevista da 
estada;
(2) Objectivo da viagem;
(3) Data de chegada e de partida;
(4) A fronteira da primeira entrada ou o 
itinerário de trânsito;
(5) A residência;
(6) A ocupação actual e o empregador; no 
que diz respeito aos estudantes, o nome do 
estabelecimento de ensino;
(7) O apelido e o(s) nome(s) próprio(s) do 
pai e da mãe do requerente.

Or. en

Justificação

As categorias para as quais esta consulta é proposta encontram-se especificadas no Anexo 
5B do ICC, que é confidencial. No caso de os requerentes obedecerem a estas categorias, 
estes dados são também relevantes para os controlos nas fronteiras externas e nos territórios 
dos Estados-Membros, assim como para fins de identificação e regresso e para o exame dos 
pedidos de asilo. Por conseguinte, tais dados devem estar igualmente disponíveis para estes 
fins, cf. alínea a), nº 2 do artigo 16º, alínea b) do nº 2 do artigo 7º e alínea b) do nº2 do artigo 
19º da presente proposta. 
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Alteração apresentada por Ewa Klamt

Alteração 181
Artigo 10, nº 2, alínea b)

b) Não apresentação de documentos 
comprovativos do objectivo e das condições 
da estada prevista, incapacidade de o 
requerente provar que possui os meios de 
subsistência suficientes durante a estada ou 
que está em condições de obter legalmente 
esses meios;

b) Não apresentação de documentos 
adequados comprovativos do objectivo e 
das condições da estada prevista, 
incapacidade de o requerente provar que 
possui os meios de subsistência suficientes 
durante a estada ou que está em condições 
de obter legalmente esses meios, bem como
apresentação de dados falsos por parte do o 
requerente e ou da pessoa referida no nº 4, 
alínea f), do artigo 6º;

Or. de

Justificação

Mais relevante do que a não apresentação de documentos é, do ponto de vista prático, a 
insuficiente apresentação de documentos ou de dados falsos por parte do requerente e ou da 
pessoa referida no nº 4, alínea f), do artigo 6º.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 182
Artigo 10, nº 2, alínea d)

d) O requerente representa uma ameaça para 
a ordem pública, a segurança interna, a 
saúde pública ou as relações internacionais 
de qualquer um dos Estados-Membros.

d) O requerente representa uma ameaça para 
a ordem pública, a segurança interna, ou as 
relações internacionais de qualquer um dos 
Estados-Membros, ou para a saúde pública, 
tal como definido no nº 19 do artigo 2º do 
Código de Fronteiras Schengen.

Or. en

Justificação

Não faz sentido criar um artigo separado com a definição 'ameaça para a saúde pública'. 
Esta é a única referência que aparece na proposta e parece lógico fazer referência aqui à 
definição que existe no Código de Fronteiras Schengen, que resulta do compromisso 
alcançado com o relatório Cashman. 
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Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 183
Artigo 10, nº 2 bis (novo)

2 bis. As razões de recusa a que se refere o 
nº 2 serão reapreciadas para cada novo 
pedido de visto, pelo que não serão 
utilizadas como factor determinante para
uma nova decisão.

Or. en

Justificação

As razões aduzidas para a recusa de visto deveriam ter uma validade limitada no tempo, 
devendo, por conseguinte, ser reapreciadas. Não deveriam ser decisivas numa nova decisão, 
mas é lógico que terão mais ou menos influência, dependendo de terem fundamentos graves 
(a existência de um alerta sobre o requerente para fins de recusa de entrada, ou se ele 
constituir uma ameaça à ordem publica, à segurança interna, etc.).

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 184
Artigo 10, nº 2 bis (novo)

2 bis. As razões de recusa a que se refere o 
nº 2 serão reapreciadas para cada novo 
pedido de visto, pelo que não influenciarão 
de forma injustificável uma nova decisão.

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende garantir que quaisquer razões para a recusa de um visto são 
justificáveis para cada novo pedido de visto.

Alteração apresentada por Ewa Klamt

Alteração 185
Artigo 11 bis (novo)

Artigo 11º bis
(1) Caso, somente após a expiração do 
prazo de validade do visto, se verifique 
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existirem razões que teriam justificado o 
indeferimento ou revogação do visto, a 
autoridade competente responsável pelos 
vistos fará constar estas razões do processo 
de requerimento do visto.
Neste contexto, pode tratar-se de uma ou 
várias das seguintes razões:
(a) permanência injustificada após 
expiração do visto,
(b) utilização ilegítima do visto para fins de
permanência não conformes ao 
requerimento de visto. 
(2) O armazenamento de dados em 
conformidade com o nº 1 não conduz 
necessariamente ao indeferimento de 
futuros requerimentos de visto. 

Or. de

Justificação

Do Sistema de Informação sobre Vistos devem sobretudo constar casos de utilização abusiva. 
As respectivas informações são relevantes para a avaliação de futuros requerimentos de visto 
e devem ser contempladas na decisão discricionária das autoridades responsáveis pelos 
vistos. Uma recomendação no sentido da recusa de entrada nos termos do artigo 96º não é de 
considerar nos casos visados no nº 1 e constituiria, além do mais, comparativamente ao 
armazenamento no VIS, uma medida mais acutilante e, assim sendo, regra geral 
desproporcionada.

Alteração apresentada por Ewa Klamt

Alteração 186
Artigo 11 ter (novo)

Artigo 11º ter
(1) Quando uma pessoa ou empresa não 
cumpra as obrigações previstas no nº 4, 
alínea f), do artigo 6º, a autoridade 
competente responsável pelos vistos fará 
constar do processo de requerimento os 
seguintes dados:
(a) a informação relativa ao estatuto da 
concessão de visto é completada com a 
informação "uso abusivo do visto" ou "não 
cumprimento da obrigação de assegurar os 
meios de subsistência durante a estada", 
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(b) as autoridades que constataram a 
utilização abusiva ou o não cumprimento 
da obrigação de assegurar os meios de 
subsistência durante a estada (nº 4, alínea 
f), do artigo 6º),
(c) o local e a data da constatação de 
utilização abusiva,
(d) o tipo de utilização abusiva constatado.
(2) O armazenamento de dados em 
conformidade com o nº 1 não conduz 
necessariamente ao indeferimento de 
futuros requerimentos de visto. 

Or. de

Justificação

O Sistema de Informação sobre Vistos deveria igualmente ter por objectivo impedir a 
introdução clandestina com fins lucrativos e o tráfico de seres humanos. Atendendo ao 
alcance da criminalidade transfronteiriça associada à introdução clandestina de pessoas e 
ao facto de os Estados-Membros virem, no futuro, a desenvolver a cooperação consular e a 
fazerem-se representar com mais frequência, afigura-se necessário armazenar tais dados, 
não só nos ficheiros nacionais, mas também no sistema central de informação sobre vistos, a 
que todos os Estados-Membros têm acesso. 

Alteração apresentada por Ewa Klamt

Alteração 187
Artigo 13, nº 2, alínea d)

d) O nome da pessoa ou da empresa 
referidas no ponto 4, alínea f), do artigo 6º;

d) O nome, sexo e data de nascimento da 
pessoa ou o nome e endereço da empresa 
referidas no ponto 4, alínea f), do artigo 6º;

Or. de

Justificação

As autoridades responsáveis pela emissão de vistos deverão poder, no contexto de futuras 
decisões, procurar obter informações sobre a pessoa que envia o convite e que é responsável 
por assegurar os meios de subsistência (cf. alteração 194). Para o efeito, e também no 
interesse deste grupo de pessoas, cumpre que a mesma esteja claramente identificada. 
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Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 188
Artigo 13, nº 2 bis (novo)

2 bis Quando um requerente não possa 
apresentar a vinheta autocolante de um 
visto anteriormente emitido, a autoridade 
competente em matéria de vistos terá, para 
efeitos do disposto no nº 1, o direito de 
pesquisar no VIS os seguintes dados: 
(a) as impressões digitais, sexo e data, local 
e país de nascimento do requerente;
(b) o apelido, apelido de nascimento 
(apelido(s) e nome(s) próprio(s) 
anteriormente usado(s)) do requerente, 
conjuntamente com o respectivo sexo e 
data, local e país de nascimento, em 
conformidade com o disposto no nº 1bis do 
artigo 6º.
(c) os dados relativos ao documento de 
viagem, referidos no ponto 4, alínea c), do 
artigo 6º

Or. en

(Modifica a  alteração 48)

Justificação

As disposições modificadas incluem a situação em que o número da vinheta autocolante não 
está correcto ou quando existam dúvidas sobre a autenticidade do documento de viagem.

Por motivos de clareza, torna-se explicito que a alínea b) diz respeito a uma situação em que 
as impressões digitais do requerente não podem ser usadas. A alínea c) permitirá a detecção 
de fraude. 

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 189
Artigo 13, nº 2 quater (novo)

2 quater. Caso um requerente se queixe de 
que o seu pedido foi erroneamente 
indeferido, será aplicável o nº 1 alínea b)do 
artigo 6º.
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Or. en

(Modifica a  alteração 50)

Justificação

A modificação à presente alteração ( supressão de "o procedimento a que se refere no" ) 
deve-se à modificação da alteração 33, de acordo com a qual cabe aos Estados-Membros 
estabelecerem um procedimento aplicável aos casos em que uma pessoa se queixe de ter sido 
erroneamente rejeitada. 

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 190
Artigo 13, nº 2 quinquies (novo)

2 quinquies. SE existirem graves motivos 
para suspeitar que o patrocínio não é de 
fidedigno, a autoridade competente nesta 
matéria terá o direito de pesquisar 
informações no VIS com base no número 
do pedido. 

Or. en

Justificação

A presente disposição permitirá o controlo da integridade de uma pessoa ou empresa que 
apresente o convite ou que esteja disponível para pagar as despesas durante a estadia.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 191
Artigo 13, nº 3

3. Se a pesquisa com um ou mais dos dados 
enumerados no n.º 2 revelar que o VIS 
contém dados relativos ao requerente, a 
autoridade responsável pelos vistos será 
autorizada a aceder ao processo de 
requerimento de visto e ao(s) processo(s) de 
requerimento de visto associado(s), 
unicamente com a finalidade referida no n.º 
1.

3. Se a pesquisa com os dados enumerados 
nos nos 2, 2bis, 2ter ou 2quater revelar que o 
VIS contém dados relativos ao requerente, a 
autoridade responsável pelos vistos será 
autorizada a aceder ao processo de 
requerimento de visto e ao(s) processo(s) de 
requerimento de visto associado(s), nos 
termos do disposto nos nos 3 e 4 do artigo 5º 
unicamente com a finalidade referida no n.º 
1.
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Or. en

Justificação

As modificações são necessárias para que haja coerência com as novas alterações ao nº 
2quinquies do artigo 13º. 

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 192
Artigo 13, nº 3

3. Se a pesquisa com um ou mais dos dados 
enumerados no n.º 2 revelar que o VIS 
contém dados relativos ao requerente, a 
autoridade responsável pelos vistos será 
autorizada a aceder ao processo de 
requerimento de visto e ao(s) processo(s) de 
requerimento de visto associado(s), 
unicamente com a finalidade referida no n.º 
1.

3. Se a pesquisa com um ou mais dos dados 
enumerados no n.º 2 revelar que o VIS 
contém dados relativos ao requerente, a
autoridade responsável pelos vistos será 
autorizada a aceder ao processo de 
requerimento de visto e ao(s) processo(s) de 
requerimento de visto associado(s), nos 
termos do disposto nos nos 3 e 4 do artigo 5º 
unicamente com a finalidade referida no n.º 
1.1.

Or. en

Justificação

Referência ao artigo que descreve o procedimento geral. 

Alteração apresentada por Ewa Klamt

Alteração 193
Artigo 13, nº 3

3. Se a pesquisa com um ou mais dos dados 
enumerados no n.º 2 revelar que o VIS 
contém dados relativos ao requerente, a 
autoridade responsável pelos vistos será 
autorizada a aceder ao processo de 
requerimento de visto e ao(s) processo(s) de 
requerimento de visto associado(s), 
unicamente com a finalidade referida no n.º 
1.

3. Se a pesquisa com um ou mais dos dados 
enumerados no n.º 2, alíneas a) a c) e e) a 
f), revelar que o VIS contém dados relativos 
ao requerente, a autoridade responsável 
pelos vistos será autorizada a aceder ao 
processo de requerimento de visto e ao(s) 
processo(s) de requerimento de visto 
associado(s), unicamente com a finalidade 
referida no n.º 1.

Or. de
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Justificação

Alteração da redacção decorrente da introdução do nº 3 bis (novo) (cf. alteração 194). 

Alteração apresentada por Ewa Klamt

Alteração 194
Artigo 13, nº 3 bis (novo)

3bis. Se a pesquisa com um ou mais dos 
dados enumerados no nº 2, alínea d), 
revelar que os dados previstos no nº 4, 
alínea f), do artigo 6º relativamente à 
pessoa ou empresa foram armazenados e 
completados com a informação relativa ao 
estatuto do pedido "Não cumprimento da 
obrigação da pessoa que envia o convite de 
assegurar os meios de subsistência durante 
a estada", a autoridade responsável pelos 
vistos tem direito de acesso ao processo de 
requerimento exclusivamente para esse 
efeito.

Or. de

Justificação

O Sistema de Informação sobre Vistos tem por objectivo precaver o desvio de vistos através 
de convites fictícios e declarações de compromisso. Para o efeito, é necessário que os casos 
de utilização abusiva sejam armazenados no Sistema de Informação sobre Vistos (cf. 
alteração 186) e que as autoridades responsáveis pelos vistos, no contexto de futuras 
decisões sobre a concessão de um visto, possam proceder a investigações também com base 
nos dados relativos à pessoa que faz o convite armazenados no Sistema de Informação sobre 
Vistos.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 195
Artigo 13 bis (novo)

Artigo 13 bis
Direito de recurso

1. Os requerentes terão direito de recurso 
contra decisões tomadas pelas autoridades 
competentes. Os recursos tramitarão de 
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acordo com o direito nacional. Os 
requerentes serão informados por escrito 
dos locais de contacto que podem fornecer 
informações sobre os representantes 
competentes para agirem em nome dos 
requerentes, de acordo com o direito 
nacional.
2. A apresentação de um tal recurso não 
terá um efeito suspensivo da decisão.
3. Caso o requerente impugne a validade 
ou exactidão da informação contida no 
VIS, poderá recorrer aos procedimentos 
estabelecidos no artigo 31º.

Or. en

Justificação

A presente alteração procura introduzir a noção de recurso nos casos de desacordo entre as 
autoridades competentes e o requerente relativamente ao processo do requerente. Este novo 
artigo garante uma salvaguarda suplementar contra os abusos sem limitar a eficácia do VIS. 

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 196
Artigo 15, nº 2

(2) Autoridades competentes; (2) Autoridades competentes em matéria de 
vistos a quem o pedido de visto foi 
apresentado, e respectiva localização;

Or. en

Justificação

O termo 'autoridades competentes' é demasiado vago.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 197
Artigo 15, nº 2

(2) Autoridades competentes; (2) Autoridade competente em matéria de 
vistos, e respectiva localização;
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Or. en

(Modifica a  alteração 53)

Justificação

A expressão "autoridades competentes" é demasiado vaga para efeitos de informação e 
estatística. Cumpre explicitar que são a autoridade competente em matéria de vistos e a 
respectiva localização que revestem interesse para efeitos de informação e estatística.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 198
Artigo 15, nº 9

(9) Autoridade competente e data da decisão 
de recusa de qualquer pedido de visto 
anterior.

(9) Autoridade competente em matéria de 
vistos, incluindo a sua localização, a qual 
recusou o pedido de visto, e data da recusa.

Or. en

(Modifica a  alteração 54)

Justificação

Com a modificação da disposição será possível existirem estatísticas sobre a localização e o 
número de vistos que foram recusados.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 199
Artigo 15, nº 9 bis (novo)

(9 bis) Casos em que o mesmo requerente 
tenha apresentado um pedido de visto a 
mais de uma autoridade competente, 
indicando as autoridades competentes em 
matéria de vistos, a sua localização e as 
datas da recusa. 

Or. en

Justificação

A presente disposição permitirá às autoridades competentes em matéria de vistos 
estabelecerem estatísticas sobre a busca do visto mais fácil ("visa shopping")
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Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 200
Artigo 16, título

Utilização dos dados para efeitos de 
controlo dos vistos

Acesso para efeitos de controlo dos vistos 
nos pontos de passagem das fronteiras 
externas

Or. en

(Modifica a  alteração 55)

Justificação

O artigo 16º apenas deve ser aplicável quando os dados contidos no VIS possam ser 
utilizados para controlos dos vistos nas fronteiras externas, devendo excluir-se a 
possibilidade de controlos no território dos Estados-Membros. Esta última actividade será 
abrangida pelo disposto no artigo 17º. Assim se procede, no sentido de identificar claramente 
as autoridades que terão acesso ao VIS, bem como a finalidade subjacente. 

Além disso, a alteração no título ("utilização dos dados" é alterado para "acesso") reflecte o 
facto de o acesso nos termos do artigo 16º não ser nem obrigatório nem automático. 

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 201
Artigo 16, título

Utilização dos dados para efeitos de controlo 
dos vistos

Acesso aos dados para efeitos de controlo 
dos vistos

Or. en

Justificação

Para tornar a alteração mais clara.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 202
Artigo 16, nº 1

1. As autoridades competentes para efectuar 
controlos nas fronteiras externas e no 
território do Estado-Membro são 

1. As autoridades de controlo das fronteiras 
competentes a quem incumbe efectuar 
controlos dos vistos nos pontos de passagem 
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autorizadas a efectuar pesquisas com os 
seguintes dados, exclusivamente com a 
finalidade de verificar a identidade da pessoa 
e/ou a autenticidade do visto:

de fronteiras externas são autorizadas, de 
acordo com as disposições pertinentes 
estabelecidas no Regulamento (EC) 
Nº/2005 do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece um Código 
Comunitário relativo às normas que regem 
o movimento das pessoas através das 
fronteiras (Código de Fronteiras 
Schengen), a efectuar pesquisas com o 
número da vinheta autocolante
exclusivamente com a finalidade de verificar 
a identidade da pessoa e/ou a autenticidade 
do visto:

a) dados referidos no ponto 4, alínea a), do 
artigo 6º;
b) Os dados relativos ao documento de 
viagem, referidos no ponto 4, alínea c), do 
artigo 6º;
c) Fotografias;
d) Impressões digitais;
e) O número da vinheta autocolante.

Or. en

(Modifica a alteração 56)

Justificação

As alterações ao artigo 16º justificam-se pelo abandono da solução "descentralizada'' (Chip 
electrónico ou vinheta autocolante) para o armazenamento dos dados necessários à 
verificação da identidade da pessoa e/ou da autenticidade do visto. Tal como nos artigos 13º, 
17º e 18º, propõe-se limitar o número de "chaves" de acesso à base de dados, devido:

-à necessidade de fornecer instruções claras sobre o modo como o sistema vai funcionar na 
prática, em vez de deixar essa tarefa ao poder executivo.

-ao facto de os casos serem na sua maioria casos "normais", em que não há necessidade de 
uma pesquisa com mais dados; esta solução é mais proporcional e irá também acelerar o 
processo de pesquisa;

- a utilização de uma "chave fácil" como o número da vinheta autocolante reduz as 
percentagens de erro através, por exemplo, de falsas correspondências dos dados 
biométricos e erros ortográficos com os nomes, em particular no caso de transliteração.

O número da vinheta autocolante é a chave mais apropriada para utilização na abertura do 
sistema na fronteira porque:
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- é a forma fácil de acesso ao VIS, utilizando um campo de pesquisa e evitando uma pesquisa 
de múltiplos campos, que obrigue os guardas de fronteira a tomarem opções;

- é a chave de pesquisa mais exacta, não só porque limita os riscos de erros mas também 
porque reduz o tempo necessário a um controlo "normal". 

A utilização de fotografias com uma 'chave' foi suprimida porque a tecnologia ainda não está 
disponível. Relativamente às impressões digitais, aos dados referidos no nº4 bis do artigo 6º 
(nome, etc.) e a alínea c) do nº 4 do artigo 6º (documentos de viagem), ver as novas 
alterações ao nº 1 bis (novo) e nº 1 ter (novo) do artigo 16º.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 203
Artigo 16, nº 1, parte introdutória

1. As autoridades competentes para efectuar 
controlos nas fronteiras externas e no 
território do Estado-Membro são 
autorizadas a efectuar pesquisas com os 
seguintes dados, exclusivamente com a 
finalidade de verificar a identidade da pessoa 
e/ou a autenticidade do visto:

1. Apenas ao pessoal devidamente 
autorizado das autoridades competentes 
para efectuar controlos nas fronteiras 
externas e no território do Estado-Membro é
permitido efectuar pesquisas com os 
seguintes dados, exclusivamente com a 
finalidade de verificar a identidade da pessoa 
e/ou a autenticidade do visto, mas somente
no caso de os dados serem necessários para 
essa tarefa:

Or. en

Justificação

É importante restringir o número de utilizadores apenas ao pessoal devidamente autorizado 
das autoridades competentes, que será de qualquer forma submetido aos mais altos requisitos 
de formação de pessoal, mesmo aceitando a possibilidade de uma solução descentralizada 
(suporte de armazenamento).

No entanto, neste momento, a realidade é a de que haverá inúmeros "epassports chips" no 
próprio passaporte, tendo em conta que os países emitem os seus vistos em papel e de forma 
electrónica e que continuam a existir problemas de harmonização. 

Por outro lado, o pressuposto de que seria possível identificar um portador de um visto com 
base apenas no RFID ( sem se terem armazenado os dados biométricos da pessoa na base de 
dados) não tem infelizmente em conta a possibilidade de um RFID no visto poder estar 
(inadvertidamente ou deliberadamente) defeituoso ( e muito mais facilmente do que um RFID 
introduzido no passaporte), o que obriga necessariamente ao acesso à base de dados. 
Finalmente, não seria possível identificar aplicações múltiplas sob nomes diferentes sem uma 
base de dados.



PE 370.101v01-00 48/2 AM\602639PT.doc

PT

O último argumento é dado pelos Estados-Membros que deram a simples justificação de que 
nas suas operações nacionais é efectuada uma interrogação combinada de múltiplas bases de 
dados (por exemplo, SIS, passaportes roubado, bases de dados nacionais), de forma a serem 
necessariamente utilizados múltiplos critérios de pesquisa. 

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 204
Artigo 16, nº 1, parte introdutória e alíneas a) a d)

1. As autoridades competentes para efectuar 
controlos nas fronteiras externas e no 
território do Estado-Membro são autorizadas 
a efectuar pesquisas com os seguintes dados, 
exclusivamente com a finalidade de 
verificar a identidade da pessoa e/ou a 
autenticidade do visto:

1. As autoridades competentes para efectuar 
controlos nas fronteiras externas e no 
território do Estado-Membro são 
autorizadas, numa primeira fase, a efectuar 
pesquisas com os seguintes dados, com a 
finalidade de verificar a identidade da pessoa 
e/ou a autenticidade do visto:

a) dados referidos no ponto 4, alínea a), do 
artigo 6º;

a) dados referidos no ponto 4, alínea a), do 
artigo 6º;

b) Os dados relativos ao documento de 
viagem, referidos no ponto 4, alínea c), do 
artigo 6º;

b) Os dados relativos ao documento de 
viagem, referidos no ponto 4, alínea c), do 
artigo 6º;

c) Fotografias;
d) Impressões digitais;

Or. en

( Ver alteração ao nº1 ter(novo) do artigo 16º)

Justificação

Estas alterações visam introduzir um sistema gradual de acesso ao VIS. A alteração permite
que o acesso inicial seja obtido mediante determinado número de dados. Oferece também a 
possibilidade, se necessário, de uma pesquisa numa segunda fase. 

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 205
Artigo 16, nº 1, alínea c)

c) Fotografias; Suprimido

Or. en
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Justificação

A supressão das fotografias como critério de pesquisa para a identificação é necessária, 
porque a tecnologia de reconhecimento do rosto ainda não está suficientemente desenvolvida 
e, por isso, as fotografias não podem ser utilizadas para identificação (uma entre muitas) 
numa base de dados de grande escala; o resultado das fotografias não é fiável. 

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 206
Artigo 16, nº 1 bis (novo)

1 bis. Se a pessoa não for detentora de um 
visto ou quando existam dúvidas 
relativamente à autenticidade do visto e/ou 
do documento de trabalho, ou quando a 
pesquisa com o número da vinheta 
autocolante falhar:
(a) ) as suas impressões digitais, sexo e 
data, local e país de nascimento;
(b) quando as impressões digitais da pessoa 
não possam ser utilizadas, o seu apelido, 
apelido de nascimento (apelido(s) e 
nome(s) próprio(s) anteriormente usado(s)) 
do requerente, conjuntamente com o 
respectivo sexo e data, local e país de 
nascimento, em conformidade com o 
disposto no nº 1 bis do artigo 6º.
(c) o documento de viagem referido no nº 4 
quinquies do artigo 6º.

Or. en

Justificação

A alteração ao nº 4 quinquies do artigo 6º possibilita a utilização das impressões digitais (ou 
se estas não puderem ser utilizadas, o nome, sexo e data, local e país de nascimento, como 
chave para abrir o VIS nos casos em que a pesquisa pelo número da vinheta autocolante não 
resultar, ou se não for apresentado qualquer visto, por exemplo, se a pessoa se queixar de ter 
perdido o seu passaporte/visto , ou caso existam dúvidas quanto à autenticidade do visto. A 
pesquisa pelos dados do documento de viagem referida no nº 4 quinquies do artigo 6º 
permitirá a detecção de fraude. 
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Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 207
Artigo 16, nº 1 ter (novo)

1 ter. Em caso de dúvida relativamente à 
identidade da pessoa ou à autenticidade do 
visto, ou quando a pesquisa com um ou 
vários dos dados constantes no nº 1 
revelarem que os dados sobre o candidato 
estão registados no VIS, as autoridades 
competentes referidas no nº 1 terão, como 
segunda fase, acesso aos seguintes dados 
contidos no VIS para efeitos de verificação:
a) fotografias;
b) impressões digitais.

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração 204.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 208
Artigo 16, nº 1 ter (novo)

1 ter. Quando um requerente se queixe de 
que o seu pedido foi erroneamente 
indeferido, será aplicável o procedimento a 
que se refere no nº 1 ter do artigo 6º.

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração ao artigo 6º, nº1 ter (novo).

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 209
Artigo 16, nº 1 quater (novo)

1 quater. Quando uma pesquisa de segunda 
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fase for conduzida nos termos do nº 1 ter, o 
funcionário devidamente autorizado 
informará o candidato e justificará 
plenamente por que tal pesquisa é 
necessária. O facto de essa pesquisa ter 
sido conduzida será registado no VIS. 

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração 204.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 210
Artigo 16, nº 1 quinquies (novo)

1 quinquies. As autoridades competentes 
para proceder a verificações no território 
terão acesso indirecto ao VIS nos termos do 
presente regulamento. 

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração 204.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 211
Artigo 16, nº 2, parágrafo introdutório

2. Se a pesquisa com um ou mais dos dados 
enumerados no nº 1 revelar que o VIS 
contém dados relativos ao requerente, a 
autoridade competente será autorizada a 
consultar os seguintes dados do processo de 
requerimento de visto e do(s) processo(s) de 
requerimento de visto associado(s) dos 
membros do grupo, unicamente com a 
finalidade referida no n.º 1:

2. Se a pesquisa com os dados enumerados 
nos nº 1, 1 bis ou 1 ter revelar que o VIS 
contém dados relativos ao requerente, a 
autoridade competente em matéria de 
controlo fronteiriço será autorizada a 
consultar os seguintes dados do processo de 
requerimento de visto e do(s) processo(s) de 
requerimento de visto associado(s) dos 
membros do grupo nos termos do n.º 3 do 
artigo 5° e do nº 4 do artigo 5.°, unicamente 
com a finalidade referida no n.º 1:
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Or. en

(Modifica a alteração 57)

Justificação

Visa assegurar consistência com as alterações ao artigo 16.°, parágrafo 1, e ao artigo 5.°, 
parágrafo 2 e 3. 

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 212
Artigo 16, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros estabelecem 
pelo menos um ponto de acesso ao VIS em 
cada posto fronteiriço autorizado notificado 
pelos Estados-Membros à Comissão, nos 
termos do nº 1, alínea b), do artigo 34º do 
Regulamento [...Código das Fronteiras] 
com a finalidade de verificar a identidade 
da pessoa e/ou a autenticidade do visto. 
Guardas de fronteira especialmente 
formados terão acesso ao VIS nos termos 
do presente regulamento. 

Or. en

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 213
Artigo 16, nº 3 (novo)

3. Os Estados-Membros estabelecerão um 
procedimento para os casos em que uma 
pessoa se queixe de que o seu pedido foi
erroneamente indeferido, procedimento que 
respeita plenamente a dignidade e 
integridade humanas. Em qualquer caso, 
as fotografias e impressões digitais apenas 
podem ser utilizadas para confirmar a 
identificação dessa pessoa, com base numa 
pesquisa alfanumérica. 

Or. en
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Justificação

Importante para definir um procedimento de reserva que deve ser utilizado em caso de erro. 
Dada a sensibilidade dos dados biométricos, é importante esclarecer que estes dados não 
serão utilizados para executar pesquisas. 

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 214
Artigo 17, título

Utilização dos dados para efeitos de 
identificação e regresso de imigrantes 

clandestinos

Utilização dos dados para efeitos de 
identificação, incluindo para efeitos de 

regresso de imigrantes clandestinos

Or. en

Justificação

O VIS deveria ser utilizado apenas para a identificação dos imigrantes ilegais. Mas não 
podemos afastar a possibilidade de que poderão estar sujeitos a uma decisão que implique o 
respectivo regresso.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 215
Artigo 17, título

Utilização dos dados para efeitos de 
identificação e regresso de imigrantes 

clandestinos

Acesso para efeitos de identificação de 
imigrantes clandestinos

Or. en

(Modifica a alteração 60)

Justificação

O objectivo do VIS não deveria incluir a facilitação do regresso de imigrantes ilegais (mas 
apenas a sua identificação). Esta matéria deve ser regulada na directiva relativa ao regresso. 

Além disso, a mudança no título ( "utilização de dados" substituída por "acesso") reflecte o 
facto de que o acesso nos termos do artigo 17.° não é nem obrigatório nem automático.
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Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 216
Artigo 17, nº 1, parágrafo introdutório

1. As autoridades competentes em matéria 
de imigração são autorizadas a efectuar 
pesquisas com os seguintes dados, 
unicamente para efeitos de identificação e 
regresso de imigrantes clandestinos:

1. As autoridades competentes em matéria 
de imigração são autorizadas a efectuar 
pesquisas com os seguintes dados, 
unicamente para efeitos de identificação de 
imigrantes clandestinos:

Or. en

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 217
Artigo 17, nº 1, alínea a)

a) Os dados referidos no ponto 4, alínea a), 
do artigo 6º;

Suprimido

Or. en

(Cf. alteração ao artigo 17.°, parágrafo 1, alínea (a) (nova))

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 218
Artigo 17, nº 1, alínea b)

b) Fotografias; Suprimido

Or. en

(Cf. alteração ao artigo 17.°, parágrafo 1, alínea (b) (nova))

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 219
Artigo 17, nº 1, alínea c)

c) Impressões digitais. Suprimido
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Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 220
Artigo 17, nº 1, alínea a bis) (nova)

a bis) quando a pessoa seja detentora de 
um visto, com o número da vinheta 
autocolante; 

Or. en

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 221
Artigo 17, nº 1, alínea b) (nova)

b) quando a pessoa não seja detentora de 
um visto ou houver dúvidas relativamente à 
autenticidade do visto ou quando tiver 
fracassado a pesquisa com o número da 
vinheta autocolante: 
(i) as suas impressões digitais, sexo e data, 
local e país de nascimento;
(ii) quando as impressões digitais da pessoa 
não puderem ser utilizadas, o seu apelido, 
apelido de nascimento (apelido(s) e 
nome(s) próprio(s) anteriormente usado(s)) 
do requerente, conjuntamente com o 
respectivo sexo e data, local e país de 
nascimento, em conformidade com o 
disposto no nº 1 bis do artigo 6º.
(iii) Quando um requerente se queixe de 
que o seu pedido foi erroneamente 
indeferido, será aplicável o nº 1 ter do 
artigo 6º. 

Or. en

(Modifica a alteração 61)

Justificação

O objectivo do VIS não deveria incluir a facilitação do regresso de imigrantes ilegais (mas 
apenas a sua identificação). Antes de utilizar instrumentos comunitários (como o VIS) para 
fins de regresso, os Estados-Membros têm de acordar normas comuns para o regresso (por 
exemplo, a actual proposta de directiva relativa ao regresso). Este é, e tem sido, a posição da 
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Comissão LIBE desde há muito tempo (por exemplo, no que se refere à utilização dos fundos 
comunitários para fins de regresso). 

Quanto às demais alterações introduzidas neste artigo, o relator considera que não deve ser 
excluída a possibilidade de a pessoa que as autoridades competentes pretendem identificar 
ser detentora de um documento de viagem que contenha um visto, razão pela qual cumpre 
estabelecer uma clara distinção entre esta situação e os casos em que a pessoa não é 
detentora de um documento de viagem que integre um visto. 

No primeiro caso, o número da vinheta autocolante foi avaliado como constituindo a chave 
adequada e suficiente para acesso ao VIS. Caso uma pessoa não seja detentora de um 
documento de viagem que integre um visto ou quando houver dúvidas relativamente à 
autenticidade do visto ou tiver fracassado a pesquisa com o número da vinheta autocolante, o 
relator considera que as impressões digitais (ou se não puderem ser utilizadas, o nome), o 
sexo e data, local e país de nascimento, são meios suficientes para verificar se efectivamente 
a pessoa está registada no VIS. As fotografias são suprimidas de forma sistemática como 
critério de pesquisa para identificação, sendo, porém, mantidas como instrumento de 
verificação da identidade de uma pessoa (cf. igualmente a alteração ao artigo 13º, nº 2, 
alínea e).

A modificação de ponto (iii) (supressão de 'procedimento a que se refere') é causada pela 
modificação da antiga alteração 33, de acordo com a qual há Estados-Membros que devem 
estabelecer um procedimento apropriado para os casos em que uma pessoa se queixa de que 
o seu pedido foi erroneamente indeferido.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 222
Artigo 17, nº 1

1. As autoridades competentes em matéria 
de imigração são autorizadas a efectuar 
pesquisas com os seguintes dados, 
unicamente para efeitos de identificação e 
regresso de imigrantes clandestinos:

1. As autoridades competentes em matéria 
de imigração são autorizadas, como 
primeira fase, a efectuar pesquisas com os 
seguintes dados, unicamente para efeitos de 
identificação de imigrantes clandestinos:

a) Os dados referidos no ponto 4, alínea a), 
do artigo 6º;

a) Os dados referidos no ponto 4, alínea a), 
do artigo 6º;

b) Fotografias;
c) Impressões digitais.

Or. en

(Cf. alteração do artigo 17.°, nº 2 (novo))
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Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 223
Artigo 17, nº 2

2. Se a pesquisa com um ou mais dos dados 
enumerados no n.º 1 revelar que o VIS 
contém dados relativos ao requerente, a 
autoridade competente será autorizada a 
consultar os seguintes dados do processo de 
requerimento de visto e do(s) processo(s) de 
requerimento de visto associado(s) 
unicamente tendo em vista os objectivos 
referidos no nº 1:

Suprimido

a) Informações relativas ao estatuto do 
pedido e a autoridade junto da qual o 
pedido foi apresentado;
b) Os dados extraídos do formulário de 
pedido, referidos no ponto 4 do artigo 6.º e 
no artigo 7º;
c) Fotografias;
d) Os dados introduzidos relativos a 
qualquer visto anteriormente emitido, 
recusado, anulado, revogado ou 
prorrogado.

Or. en

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 224
Artigo 17, nº 1 bis (novo)

1 bis. Em caso de dúvida relativamente à 
identidade da pessoa ou à autenticidade do 
visto, ou quando a pesquisa com um ou 
vários dos dados constantes no nº 1 
revelarem que os dados sobre o candidato 
estão registados no VIS, as autoridades de 
imigração competentes terão acesso, como 
segunda fase, aos seguintes dados contidos 
no VIS para efeitos de identificação de 
imigrantes ilegais: 
a) fotografias; 
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b) impressões digitais. 

Or. en

(Cf. alteração  do artigo 17.°, nº 1)

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 225
Artigo 17, nº 1 ter (novo)

1 ter. Quando uma pesquisa de segunda 
fase for conduzida nos termos do nº 1 ter, o 
funcionário devidamente autorizado 
informará o candidato e justificará 
plenamente por que tal pesquisa é 
necessária. O facto de essa pesquisa ter 
sido conduzida será registado no VIS.

Or. en

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 226
Artigo 17, nº 1 quater (novo)

1 quater. As autoridades competentes para 
proceder a verificações no território terão 
acesso indirecto ao VIS nos termos do 
presente regulamento. 

Or. en

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 227
Artigo 17, nº 1 parágrafo introdutório e alíneas a) e b)

1. As autoridades competentes em matéria 
de imigração são autorizadas a efectuar 
pesquisas com os seguintes dados, 
unicamente para efeitos de identificação e 
regresso de imigrantes clandestinos:

1. As autoridades competentes em matéria 
de imigração são autorizadas a efectuar 
pesquisas com os seguintes dados, 
unicamente para efeitos de identificação, 
incluindo a possibilidade de regresso de 
imigrantes clandestinos:
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a) Os dados referidos no ponto 4, alínea a), 
do artigo 6º;

a) Os dados referidos no ponto 4, alínea a), 
do artigo 6º;

b) Fotografias; Suprimido

Or. en

Justificação

O VIS deveria ser utilizado apenas para a identificação dos imigrantes ilegais. Mas não 
podemos afastar a possibilidade de que poderão estar sujeitos a uma decisão que implique o 
respectivo regresso. 
A supressão de fotografias como critérios de pesquisa para identificação é necessária, 
porque a tecnologia de reconhecimento facial ainda não está madura e por conseguinte as 
fotografias não podem ser utilizadas para identificação (one-to-many) numa base de dados 
de grande escala; não podem garantir um resultado seguro.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 228
Artigo 17, nº 1 parágrafo introdutório

2. Se a pesquisa com um ou mais dos dados 
enumerados no n.º 1 revelar que o VIS 
contém dados relativos ao requerente, a 
autoridade competente será autorizada a 
consultar os seguintes dados do processo de 
requerimento de visto e do(s) processo(s) de 
requerimento de visto associado(s) 
unicamente tendo em vista os objectivos 
referidos no nº 1:

2. Se a pesquisa com um ou mais dos dados 
enumerados no n.º 1 revelar que o VIS 
contém dados relativos ao requerente, a 
autoridade competente em matéria de 
imigração será autorizada a consultar os 
seguintes dados do processo de 
requerimento de visto e do(s) processo(s) de 
requerimento de visto associado(s) nos 
termos do disposto nos nos 3 e 4 do artigo 5º,
unicamente tendo em vista os objectivos 
referidos no nº 1:

Or. en

Justificação

Cf. a justificação do artigo 17.°, nº 1.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 229
Artigo 18, título

Utilização dos dados para efeitos da Acesso para efeitos da determinação da 
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determinação da responsabilidade pelos 
pedidos de asilo

responsabilidade pelos pedidos de asilo

Or. en

Justificação

A mudança no título ( "utilização de dados" substituída por "acesso") reflecte o facto de que 
o acesso nos termos do artigo 18.° não é nem obrigatório nem automático.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 230
Artigo 18, nº 1, alínea b)

b) Fotografias; b) Quando as impressões digitais do 
candidato não puderem ser utilizadas, o 
apelido, apelido de nascimento (apelido(s) e 
nome(s) próprio(s) anteriormente usado(s)) 
do requerente, conjuntamente com o 
respectivo sexo e data, local e país de 
origem, em conformidade com o disposto 
no nº 1 bis do artigo 6º.

Or. en

Justificação

Por razões de clareza, torna-se explícito que este ponto se refere à situação em que as 
impressões digitais do candidato não podem ser utilizadas.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 231
Artigo 18, nº 1, alínea c)

c) Impressões digitais. Quando o requerente se queixe de que o 
seu pedido foi erroneamente indeferido, 
será aplicável o nº 1 ter do artigo 6º.

Or. en

Justificação

A modificação desta alteração (supressão de 'o procedimento a que se refere') é causada pela 
modificação da antiga alteração 33, de acordo com a qual há Estados-Membros que devem 
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estabelecer um procedimento apropriado para os casos em que uma pessoa se queixe de que 
o seu pedido foi erroneamente indeferido.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 232
Artigo 18, nº 1, alínea b)

b) Fotografias; Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificação do artigo 17.°, nº 1.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 233
Artigo 18, nº 2, parágrafo introdutório

2. Se a pesquisa com um ou mais dos dados 
enumerados no n.º 1 revelar que um visto 
emitido e cuja validade termine no máximo 
seis meses antes da data do pedido de asilo 
e/ou que um visto prorrogado até uma data 
de validade de seis meses no máximo antes 
da data do pedido de asilo se encontram 
registados no VIS, a autoridade competente 
será autorizada a consultar os seguintes 
dados relativos a esses vistos, unicamente 
com o objectivo referido no nº 1:

2. Se a pesquisa com um ou mais dos dados 
enumerados no n.º 1 revelar que um visto 
emitido e cuja validade termine no máximo 
seis meses antes da data do pedido de asilo 
e/ou que um visto prorrogado até uma data 
de validade de seis meses no máximo antes 
da data do pedido de asilo se encontram 
registados no VIS, a autoridade competente 
em matéria de asilo será autorizada a 
consultar os seguintes dados relativos a esses 
vistos, unicamente com o objectivo referido 
no nº 1:

Or. en

Justificação

Para precisar melhor a que autoridades é dado acesso.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 234
Artigo 19, título
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Utilização dos dados para efeitos de análise 
de um pedido de asilo

Utilização dos dados por autoridades 
competentes em matéria de asilo

Or. en

Justificação

A alteração procura acrescentar a noção de que autoridades de asilo competentes devem ter 
uma justificação objectiva para aceder ao VIS. O ponto 4 é retomado de regulamento 
343/2003 do Conselho e indica explicitamente que a informação obtida no VIS não pode 
bastar para avaliar um pedido de asilo.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 235
Artigo 19, nº 1, parágrafo introdutório

1. Em conformidade com o Regulamento 
(CE) nº 343/2003, as autoridades 
competentes em matéria de asilo são 
autorizadas a efectuar pesquisas com os 
seguintes dados, unicamente para efeitos de 
análise de um pedido de asilo:

1. Em conformidade com o Regulamento 
(CE) nº 343/2003, as autoridades 
competentes em matéria de asilo são 
autorizadas a efectuar pesquisas com os 
seguintes dados:

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração 233.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 236
Artigo 19, nº 2, alínea c)

c) Fotografias; Suprimido

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração 233.
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Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 237
Artigo 19, nº 2 bis (novo)

2 bis. Qualquer utilização de dados 
contidos no VIS para examinar um pedido 
de asilo pelas autoridades competentes será 
necessária, adequada e proporcional. Será 
também justificada objectivamente, tendo 
em conta as circunstâncias na altura da 
apresentação do pedido antes de ser tomada 
qualquer decisão. 

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração 233.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 238
Artigo 19, nº 2 ter (novo)

2 ter. Entende-se que tal informação 
relevante de fontes seguras não é em si 
mesma suficiente para a avaliação de um 
pedido de asilo mas pode contribuir para a 
avaliação de outras indicações relativas ao 
requerente de asilo político. 

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração 233.

Alteração apresentada por Timothy Kirkhope

Alteração 239
Artigo 19, nº 1, parágrafo introdutório

1. Em conformidade com o Regulamento 
(CE) nº 343/2003, as autoridades 
competentes em matéria de asilo são 

1. Em conformidade com o artigo 21.° do 
Regulamento (CE) nº 343/2003, as 
autoridades competentes em matéria de asilo 
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autorizadas a efectuar pesquisas com os 
seguintes dados, unicamente para efeitos de 
análise de um pedido de asilo:

são autorizadas a efectuar pesquisas com os 
seguintes dados, unicamente para efeitos de 
análise de um pedido de asilo:

Or. en

Justificação

A fim de oferecer um acesso focalizado e coerente ao VIS pelas autoridades de asilo, deve 
fazer-se referência explícita ao artigo 21.° do Regulamento 343/2003/CE (Regulamento 
Dublim II). 

Alteração apresentada por Timothy Kirkhope

Alteração 240
Artigo 19, nº 1, alínea a)

a) Os dados referidos no ponto 4, alínea a), 
do artigo 6º;

a) Os dados referidos no ponto 4, alíneas a) 
e c), do artigo 6º;

Or. en

Justificação

Sugerem-se outros esclarecimentos a fim de estabelecer maior coerência entre o texto de 
outros regulamentos e o Regulamento Dublim II. Contudo, parece necessário fazer uma 
referência explícita para autorizar as autoridades competentes em matéria de asilo a aceder 
ao VIS de modo a poderem executar correctamente os seus deveres, que incluem a 
verificação dos dados dos requerentes, e igualmente cumprir as suas obrigações no âmbito 
do regulamento de Dublim.

Alteração apresentada por Timothy Kirkhope

Alteração 241
Artigo 19, nº 1, alínea b)

b) Fotografias; b) Fotografias do requerente; 

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração 239.
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Alteração apresentada por Timothy Kirkhope

Alteração 242
Artigo 19, nº 1, alínea c)

c) Impressões digitais. c) Impressões digitais do requerente.

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração 239.

Alteração apresentada por Timothy Kirkhope

Alteração 243
Artigo 19, nº 2, parágrafo introdutório

2. Se a pesquisa com um ou mais dos dados 
enumerados no n.º 1 revelar que o VIS 
contém dados relativos ao requerente, a 
autoridade competente será autorizada a 
consultar os seguintes dados do processo de 
requerimento de visto e do(s) processo(s) de 
requerimento de visto associado(s), 
unicamente com a finalidade referida no n.º 
1:

2. Se a pesquisa com um ou mais dos dados 
enumerados no n.º 1 revelar que o VIS 
contém dados relativos ao requerente, a 
autoridade competente em matéria de asilo 
será autorizada a consultar os seguintes 
dados do processo de requerimento de visto 
e do(s) processo(s) de requerimento de visto 
associado(s), unicamente com a finalidade 
referida no n.º 1:

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração 239.

Alteração apresentada por Timothy Kirkhope

Alteração 244
Artigo 19, nº 2, alínea a)

a) Informações relativas ao estatuto do 
pedido e a autoridade junto da qual o
pedido foi apresentado;

a) O número do pedido;

Or. en
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Justificação

Cf. justificação da alteração 239.

Alteração apresentada por Timothy Kirkhope

Alteração 245
Artigo 19, nº 2, alínea b)

b) Os dados extraídos do formulário de 
pedido, referidos no ponto 4 do artigo 6.º e
no artigo 7º;

b) Os dados extraídos do formulário de 
pedido, referidos nas alíneas a), b) e c) do
ponto 4 do artigo 6.º;

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração 239.

Alteração apresentada por Timothy Kirkhope

Alteração 246
Artigo 19, nº 2, alínea d)

d) Os dados introduzidos relativos a 
qualquer visto anteriormente emitido, 
recusado, anulado, revogado ou prorrogado 
ou ainda à recusa de examinar o pedido.

d) Os dados introduzidos relativos a 
qualquer visto emitido, recusado, anulado, 
revogado ou prorrogado, referidos nos 
artigos 8.°, 11º e 12º.

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração 239.

Alteração apresentada por Timothy Kirkhope

Alteração 247
Artigo 19, nº 2, alínea d bis) (nova)

d bis) Os dados referidos no nº 4, alíneas a) 
e b), do artigo 6.° do(s) processo(s) de 
requerimento de visto associado(s) sobre o 
cônjuge e filhos que viajam com o 
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requerente.

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração 239.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 248
Artigo 19, título

Utilização dos dados para efeitos de análise 
de um pedido de asilo

Acesso aos dados para efeitos de análise de 
um pedido de asilo

Or. en

Justificação

As autoridades competentes em matéria de asilo deveriam ter acesso aos dados do visto, 
porque poderiam ser úteis, para compreender o contexto. Mas não podem ser utilizados como 
um factor decisivo no exame do pedido de asilo. 

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 249
Artigo 19, nº 1, parágrafo introdutório

1. Em conformidade com o Regulamento 
(CE) nº 343/2003, as autoridades 
competentes em matéria de asilo são 
autorizadas a efectuar pesquisas com os 
seguintes dados, unicamente para efeitos de 
análise de um pedido de asilo:

1. Em conformidade com o artigo 21.° do
Regulamento (CE) nº 343/2003, as 
autoridades competentes em matéria de asilo 
são autorizadas a efectuar pesquisas com os 
seguintes dados, unicamente para efeitos de 
análise de um pedido de asilo:

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração 247.
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Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 250
Artigo 19, nº 1, alínea b)

b) Fotografias; Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão de fotografias como critério de pesquisa.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 251
Artigo 19, nº 2, alínea d)

d) Os dados introduzidos relativos a 
qualquer visto anteriormente emitido, 
recusado, anulado, revogado ou prorrogado 
ou ainda à recusa de examinar o pedido.

d) Os dados introduzidos relativos a 
qualquer visto anteriormente emitido,
anulado, revogado ou prorrogado.

Or. en

Justificação

A recusa de um visto ou a recusa de examinar o pedido são situações que implicam que os 
vistos nunca foram emitidas. São casos não abrangidos pela Convenção de Dublim.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 252
Artigo 19 bis (novo)

Artigo 19º bis
Utilização abusiva de dados

Será considerada abusiva nos termos da 
legislação dos Estados-Membros qualquer 
utilização de dados não conforme ao 
disposto no presente regulamento. 

Or. en
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(Modifica a alteração 72)

Justificação

A presente disposição é retomada do n.º 5 do artigo 102.° da Convenção de Aplicação do
Acordo de Schengen e acrescentada para clarificação. 

Com a disposição assim alterada, qualquer utilização de dados que não cumpre todo o 
regulamento (e não apenas os artigos.13 a 18, tal como indicado na antiga alteração 72) 
deveria ser considerada uma utilização abusiva de dados nos termos da legislação nacional.

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 253
Artigo 19 bis (novo)

Artigo 19º bis
Utilização abusiva de dados

Por utilização abusiva de dados entende-se 
toda e qualquer utilização contrária ao 
disposto nos artigos 13º a 18º. Esta 
utilização abusiva será objecto de sanções 
administrativas e penais, que devem ser 
dissuasivas, eficazes e adequadas.

Or. de

Justificação

A presente disposição visa precaver a possibilidade de os Estados-Membros, invocando 
outros interesses nacionais importantes, derrogarem aos direitos e deveres previstos na 
Directiva relativa à protecção de dados. A referência a sanções administrativas e penais tem 
por objectivo impedir que a utilização abusiva de dados seja encarada como delito menor.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 254
Artigo 19 bis (novo)

Artigo 19º bis
Utilização abusiva de dados

Nos termos do artigo 29.°, será considerada 
abusiva nos termos da legislação dos 
Estados-Membros qualquer utilização de 
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dados não conforme com os artigos 13.° a 
18.° do presente regulamento. 

Or. en

Justificação

Remete para o artigo 29.° que cria a obrigação de cada Estado-Membro assegurar o 
tratamento e a utilização correctos de dados sob pena de sanções apropriadas.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 255
Artigo 19 bis (novo)

Artigo 19º bis
Utilização abusiva de dados

Os Estados-Membros adoptarão todas as 
medidas apropriadas necessárias nos 
termos da Directiva 95/46/CE para 
assegurar que os dados não sejam 
utilizados abusivamente. Os 
Estados-Membros imporão sanções, como 
previsto no presente regulamento e na 
Directiva 95/46/CE, a qualquer utilização 
abusiva de dados.

Or. en

Justificação

A presente alteração dá mais clareza ao procedimento exposto em caso de utilização abusiva 
de dados. As referências ao presente regulamento e à Directiva 95/46 indicam expressamente 
que medidas podem ser tomadas se se provar a utilização abusiva.

Alteração apresentada por Ewa Klamt

Alteração 256
Artigo 20, nº 1

1. Cada processo de requerimento de visto 
será conservado no VIS durante cinco anos, 
sem prejuízo do apagamento de dados 
referido nos artigos 21.º e 22.º e da 
conservação dos registos prevista no artigo 

1. Cada processo de requerimento de visto 
será conservado no VIS durante dez anos, 
sem prejuízo do apagamento de dados 
referido nos artigos 21.º e 22.º e da 
conservação dos registos prevista no artigo 
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28º. 28º.

Or. de

Justificação

A fixação de um prazo de conservação de dez anos é do interesse de viajantes “bona fide”, 
em cujo caso poderá recorrer-se a dados já existentes e prescindir de uma nova recolha de 
dados, o que, por outro lado, contribui para a consecução dos objectivos visados no nº 2 do 
artigo 1º.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 257
Artigo 20, nº 1 ter (novo)

1 ter. Os requerentes podem solicitar que os 
seus dados sejam conservados durante 
cinco anos.

Or. en

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 258
Artigo 21, nº 2

2. Se um Estado-Membro dispuser de 
elementos que sugiram que os dados tratados 
no VIS são inexactos ou que o seu 
tratamento no VIS é contrário ao presente 
regulamento, avisará imediatamente o 
Estado-Membro responsável. Essa 
mensagem pode ser transmitida através da 
infra-estrutura do VIS.

2. Se um Estado-Membro dispuser de 
elementos que sugiram que os dados tratados 
no VIS são inexactos ou que o seu 
tratamento no VIS é contrário ao presente 
regulamento, assegurará que esses 
elementos sejam transmitidos 
imediatamente através da infra-estrutura 
VIS ao Estado-Membro responsável e 
solicitará que os dados sejam corrigidos. 

Or. en
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(Modifica a alteração 77)

Justificação

Tal incentivaria os Estados Membros a desempenharem um papel mais activo na fiscalização 
do sistema. Simultaneamente, caso exista a obrigação de utilizar a infra-estrutura VIS, em 
substituição de chamadas telefónicas, envio de correio electrónico, etc., pode ter-se a certeza 
de que a informação não se perde.

A modificação tem em conta o facto de que nem todas as autoridades que possuem esses 
elementos estão de facto autorizadas a utilizar a infra-estrutura VIS. 

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 259
Artigo 22, nº 2

2. Cada Estado-Membro avisará 
imediatamente o Estado-Membro 
responsável no caso de um requerente ter 
adquirido a sua nacionalidade. Essa 
mensagem pode ser transmitida através da 
infra-estrutura do VIS.

2. Quando um requerente tenha adquirido
a nacionalidade de um Estado-Membro ou 
quando o seu estatuto tenha sido 
regularizado de um modo que dispense o 
armazenamento dos respectivos dados no 
VIS, o Estado-Membro em causa 
assegurará que essa informação é 
transmitida imediatamente através da 
infra-estrutura VIS ao Estado-Membro 
responsável.

Or. en

(Modifica a alteração 79)

Justificação

Cf. justificações das alterações ao artigo 22º, nº 1, e ao artigo 21º, nº 2.

A modificação tem em conta o facto de que nem todas as autoridades que possuem esses 
elementos estão de facto autorizadas a utilizar a infra-estrutura VIS.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 260
Artigo 23, nº 1

1. A Comissão é responsável pela criação e 
funcionamento do Sistema Central de 

1. A Comissão é responsável pela criação e 
funcionamento do Sistema Central de 
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Informação sobre Vistos, bem como pela 
infra-estrutura de comunicação entre este 
Sistema Central e as Interfaces Nacionais. 

Informação sobre Vistos, bem como pela 
infra-estrutura de comunicação entre este 
Sistema Central e as Interfaces Nacionais. O 
funcionamento consistirá nas tarefas 
necessárias para mantê-lo a funcionar 24 
horas por dia, 7 dias por semana, nos 
termos do presente regulamento, em 
particular no trabalho de manutenção e 
nos desenvolvimentos técnicos necessários 
para o bom funcionamento do sistema. 

Or. en

Justificação

Afigura-se necessário especificar com mais pormenores o que exactamente a gestão 
operacional significa. O texto é retomado das propostas SIS II.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 261
Artigo 23, nº 1

1. A Comissão é responsável pela criação e 
funcionamento do Sistema Central de 
Informação sobre Vistos, bem como pela 
infra-estrutura de comunicação entre este 
Sistema Central e as Interfaces Nacionais. 

1. A Comissão é responsável pela criação e 
funcionamento do Sistema Central de 
Informação sobre Vistos, bem como pela 
infra-estrutura de comunicação entre este 
Sistema Central e as Interfaces Nacionais. É, 
em particular, responsável pelo trabalho de 
manutenção e pelos desenvolvimentos 
técnicos necessários para assegurar o 
regular funcionamento do sistema.

Or. en

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 262
Artigo 23, nº 1

1. A Comissão é responsável pela criação e 
funcionamento do Sistema Central de 
Informação sobre Vistos, bem como pela 
infra-estrutura de comunicação entre este 
Sistema Central e as Interfaces Nacionais. 

1. A Comissão é responsável pela criação e 
funcionamento do Sistema Central de 
Informação sobre Vistos, bem como pela 
infra-estrutura de comunicação entre este 
Sistema Central e as Interfaces Nacionais. A 
Comissão será igualmente responsável pela 
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gestão operacional do VIS até à entrada em 
vigor do regulamento XX/XXXX/CE 
relativo à instituição de uma agência 
europeia para a gestão operacional dos 
sistemas TI em grande escala. 

Or. en

Justificação

No futuro, uma agência comunitária deverá ser responsável pela gestão de todos os sistemas 
informáticos em grande escala estabelecidos para a criação de uma área de liberdade, de 
segurança e de justiça. Esta agência não apenas tratará de VIS, mas igualmente do SIS II, o 
Eurodac (que é gerido actualmente pela Comissão), e possivelmente outros sistemas 
informáticos, como por exemplo da área aduaneira. Resolveria por conseguinte diversos 
problemas. Tal agência deveria ser implantada o mais depressa possível (decidida por 
co-decisão) e financiada fora do orçamento comunitário. Uma agência teria igualmente a 
vantagem de gerir com flexibilidade mais elevada o pessoal do que a Comissão (por exemplo 
no que respeita ao recrutamento de profissionais de TI). O pessoal que, na Comissão, já 
trabalha no Eurodac poderia ser empregado pela agência.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 263
Artigo 23, nº 1 bis (novo)

1 bis. A gestão operacional consistirá nas 
tarefas necessárias para manter o VIS a 
funcionar 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, nos termos de presente 
regulamento, em particular no trabalho de 
manutenção e nos desenvolvimentos 
técnicos necessários para o bom 
funcionamento do sistema. 

Or. en

Justificação

Para explicitar o que significa gestão operacional.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 264
Artigo 23, nº 1 ter (novo)
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1 ter. A Comissão assegurará que o VIS 
utilize a qualquer momento a melhor 
tecnologia disponível, sujeita a uma análise 
de custos-benefícios.

Or. en

Justificação

Esclarece que uma parte da gestão operacional será a actualização contínua do sistema. Este 
sistema terá um papel considerável como modelo para outras bases de dados privadas e 
públicas que utilizam biometria, por essa razão é necessário assegurar que é o modelo 
apropriado.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 265
Artigo 23, nº 2

2. Os dados serão tratados pelo VIS em 
nome dos Estados-Membros. 

2. Os dados serão tratados no VIS em nome 
dos Estados-Membros. 

Or. en

Justificação

A formulação era pouco clara.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 266
Artigo 23, nº 3

3. No que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais no VIS, cada 
Estado-Membro designará a autoridade que 
será considerada como responsável pelo 
tratamento, em conformidade com a alínea 
d) do artigo 2º da Directiva 95/46/CE. Cada 
Estado-Membro comunicará o nome dessa 
autoridade à Comissão.

3. No que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais no VIS, cada 
Estado-Membro designará a autoridade que 
será considerada como responsável pelo 
tratamento, em conformidade com a alínea 
d) do artigo 2º da Directiva 95/46/CE, e que 
terá a responsabilidade principal pelo 
tratamento nacional de dados. Cada 
Estado-Membro comunicará o nome dessa 
autoridade à Comissão.

Or. en
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Justificação

A actual Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen (o seu artigo 108º) estabelece a 
nomeação de tal autoridade com responsabilidade principal. Tal está implícito na proposta 
da Comissão mas não claramente indicado.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 267
Artigo 23 bis (novo)

Artigo 23º bis
Ao mesmo tempo que o VIS entrar em 
operação, a Comissão lançará uma 
campanha informando o público sobre os 
objectivos perseguidos, os dados
armazenados no VIS, as autoridades com 
acesso aos mesmos, e os direitos dos 
particulares. Tais campanhas serão 
conduzidas regularmente. 

Or. en

Justificação

Existe falta de informação ao público sobre o VIS. Por este motivo persistem muitos medos 
obscuros e exagerados. O lançamento de VIS deveria ser utilizado como uma ocasião para 
informar correctamente o público sobre o sistema.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 268
Artigo 25, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

Os Estados-Membros estabelecerão um 
procedimento que respeita plenamente a 
dignidade e integridade humanas para os 
casos em que uma pessoa se queixe de que 
o seu pedido foi erroneamente indeferido.

Or. en

Justificação

É importante definir um procedimento de reserva que deve ser utilizado em caso de erro.



AM\602639PT.doc 77/2 PE 370.101v01-00

PT

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 269
Artigo 25, nº 2, alínea b ter) (nova)

b ter) Assegurará que o VIS utilize a 
qualquer momento a melhor tecnologia 
disponível, sujeita a uma análise de 
custos-benefícios.

Or. en

Justificação

Nos termos da Decisão 2004/512/CE, a Comissão é responsável pelo desenvolvimento do 
sistema. Uma vez estabelecido, o sistema deve ser permanentemente actualizado. Esta 
alteração visa especificar que esta tarefa incumbe à Comissão. Se, por exemplo, estiver 
disponível um novo elemento do sistema biométrico escolhido, designadamente um algoritmo 
mais eficaz para o sistema automático de identificação de impressões digitais com uma 
menor taxa de erro, esta tecnologia deve ser prontamente considerada. 

A alteração sublinha igualmente que a tecnologia escolhida para os projectos europeus terá 
influência considerável noutras aplicações biométricas. Por este motivo é ainda mais 
importante estabelecer as normas adequadas. 

A análise de custos-benefícios deveria assegurar que as melhorias a nível da tecnologia 
apenas são feitas quando podem igualmente ser justificadas em termos de custos.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 270
Artigo 26, nº 2, alínea g)

g) Impedir a leitura, cópia, alteração ou 
apagamento não autorizados dos dados 
durante a transmissão dos dados para o VIS 
ou a partir deste (controlo do transporte).

g) Impedir a leitura, cópia, alteração ou 
apagamento não autorizados dos dados 
durante a transmissão dos dados para o VIS 
ou a partir deste, nomeadamente através de 
técnicas criptográficas adequadas (controlo 
do transporte).

Or. en
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Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 271
Artigo 27, nº 1

1. Qualquer pessoa ou qualquer 
Estado-Membro que tenha sofrido um dano 
em virtude de um tratamento ilícito ou de 
qualquer acto incompatível com o presente 
regulamento tem direito a ser indemnizado 
pelo dano sofrido pelo Estado-Membro 
responsável. Esse Estado será, total ou 
parcialmente, isento dessa responsabilidade 
se provar que o evento que deu origem ao 
dano não lhe é imputável.

1. Qualquer pessoa ou qualquer 
Estado-Membro que tenha sofrido um dano 
em virtude de um tratamento ilícito ou de 
qualquer acto incompatível com o presente 
regulamento tem direito a ser indemnizado 
pelo dano sofrido pelo Estado-Membro 
responsável 

Or. de

Justificação

A segunda frase é supérflua. Um Estado-Membro a que um dano não seja imputável não tem 
que provar estar isento da responsabilidade nos termos do nº 1, uma vez que, em 
conformidade com o nº 1, apenas são responsáveis os Estados-Membros que tenham estado 
na origem de um dano.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 272
Artigo 28, nº 1

1. Os Estados-Membros e a Comissão 
conservarão registos de todas as operações 
de tratamento de dados realizadas no VIS. 
Esses registos indicarão o objectivo do 
acesso referido no nº 1 do artigo 4º e nos 
artigos 13º a 19º, a data e a hora, os dados 
transmitidos, os dados utilizados para a 
interrogação e o nome da autoridade que 
introduziu ou extraiu os dados. Além disso, 
cada Estado-Membro conservará registos 
das pessoas responsáveis pela introdução ou 
extracção de dados.

1. Os Estados-Membros e a Comissão 
conservarão registos de todas as operações 
de tratamento de dados realizadas no VIS. 
Esses registos indicarão o objectivo do 
acesso referido no nº 1 do artigo 4º e nos 
artigos 13º a 19º, a data e a hora, os dados 
transmitidos, os dados utilizados para a 
interrogação e o nome da autoridade que 
introduziu ou extraiu os dados. Além disso, 
cada Estado-Membro conservará registos do 
pessoal devidamente autorizado para a 
introdução ou extracção de dados.

Or. en
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Justificação

O que interessa é o registo da pessoa que realmente introduz ou extrai dados. Estritamente 
falando, " a pessoa responsável " pareceria antes referir-se a um funcionário superior. Para 
evitar qualquer dúvida, o assunto fica esclarecido mediante a utilização da expressão 
"pessoal devidamente autorizado"' como em outras partes do regulamento.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 273
Artigo 29

Os Estados-Membros determinarão as 
regras relativas às sanções aplicáveis às 
infracções ao presente regulamento em 
matéria de protecção de dados e tomarão 
todas as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão, o mais tardar na 
data da notificação referida no nº 1 do 
artigo 37º e, sem demora, qualquer 
posterior alteração dessas disposições.

Os Estados-Membros preverão sanções 
penais efectivas, proporcionadas e 
dissuasivas para actos cometidos 
intencionalmente que impliquem 
infracções graves das disposições 
adoptadas nos termos do presente 
regulamento. 
Os Estados-Membros preverão igualmente 
medidas dissuasivas, que podem incluir 
sanções penais e/ou administrativas, para 
os casos de negligência séria por parte de 
utilizadores autorizados.

Or. en

Justificação

Esta formulação é retomada da decisão-quadro sobre protecção dos dados.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 274
Artigo 29

Os Estados-Membros determinarão as regras 
relativas às sanções aplicáveis às infracções 
ao presente regulamento em matéria de 
protecção de dados e tomarão todas as 
medidas necessárias para assegurar a sua 
aplicação. As sanções previstas devem ser 
efectivas, proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão, o mais tardar na 

Os Estados-Membros determinarão as regras 
relativas às sanções aplicáveis às infracções 
ao presente regulamento em matéria de 
segurança dos dados e de protecção de 
dados e tomarão todas as medidas 
necessárias para assegurar a sua aplicação. 
As infracções graves deliberadas serão 
qualificadas como infracções penais. As 
sanções previstas devem ser efectivas, 
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data da notificação referida no nº 1 do artigo 
37º e, sem demora, qualquer posterior 
alteração dessas disposições.

proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão, o mais tardar na 
data da notificação referida no nº 1 do artigo 
37º e, sem demora, qualquer posterior 
alteração dessas disposições.

Or. en

(Modifica a alteração 95)

Justificação

Como indica o anexo da proposta COM(2004)835 (página 37), o artigo 29° obriga cada 
Estado-Membro a velar pelo tratamento e utilização correctos dos dados, prevendo para o 
efeito sanções adequadas, que constituem um complemento indispensável não só das 
disposições relativas à protecção de dados, mas também das disposições em matéria de 
segurança. É conveniente fazer uma referência explícita a este princípio no próprio artigo 
29°. Ver igualmente a justificação da alteração ao título do artigo 29°.

Com a disposição assim alterada, a noção de infracção penal estará limitada apenas ao 
abuso deliberado. 

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 275
Artigo 30, nº 1, alínea a)

a) A identidade do responsável pelo 
tratamento referido no nº 3 do artigo 23º e 
do seu eventual representante;

a) A identidade e dados de contacto do 
responsável pelo tratamento referido no nº 3 
do artigo 23º e do seu eventual 
representante;

Or. en

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 276
Artigo 30, nº 2

2. As informações referidas no nº 1 serão 
fornecidas ao requerente aquando da recolha 
dos dados do formulário de pedido, das 
fotografias e das impressões digitais 
referidos nos pontos 4, 5 e 6 do artigo 6º e 

2. As informações referidas no nº 1 serão 
fornecidas por escrito ao requerente 
aquando da recolha dos dados do formulário 
de pedido, das fotografias e das impressões 
digitais referidos nos pontos 4, 5 e 6 do 
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no artigo 7º. artigo 6º e no artigo 7º.

Or. de

Justificação

As informações visadas no nº 1 são fornecidas tanto ao requerente, como às pessoas referidas 
no nº 4, alínea f), do artigo 6º (cf. nº 1). Estes últimos recebem as informações por escrito (cf. 
nº 3). Deve ser reservado o mesmo tratamento aos requerentes, a fim de reforçar os seus 
direitos processuais.

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 277
Artigo 30, nº 3

3. As informações referidas no nº 1 serão 
fornecidas às pessoas referidas no ponto 4, 
alínea f), do artigo 6º nos formulários a 
assinar por essas pessoas, que comprovem o 
convite, a responsabilidade ou o 
compromisso de alojamento.

3. As informações referidas no nº 1 serão 
fornecidas às pessoas referidas no ponto 4, 
alínea f), do artigo 6º nos formulários a 
assinar por essas pessoas, que comprovem o 
convite, a responsabilidade ou o 
compromisso de alojamento. Recebem as 
mesmas uma cópia dos formulários por si 
assinados.

Or. de

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 278
Artigo 31, nº 1

1. Sem prejuízo da obrigação de fornecer 
outras informações em conformidade com a 
alínea a) do artigo 12º da Directiva 
95/46/CE, qualquer pessoa tem o direito de 
obter comunicação dos dados que lhe digam 
respeito registados no VIS, bem como da 
identidade do Estado-Membro que os 
transmitiu ao VIS. Este acesso aos dados só 
pode ser concedido por um Estado-Membro.

1. Sem prejuízo da obrigação de fornecer 
outras informações em conformidade com a 
alínea a) do artigo 12º da Directiva 
95/46/CE, qualquer pessoa tem o direito de 
obter comunicação dos dados que lhe digam 
respeito registados no VIS, bem como da 
identidade do Estado-Membro que os 
transmitiu ao VIS. Este acesso aos dados só 
pode ser concedido por um Estado-Membro. 
Os Estados-Membros designarão as 
autoridades responsáveis por dar execução 
ao direito de acesso, de correcção e 
supressão. Sempre que uma pessoa solicite 
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dados que lhe dizem respeito, esta 
autoridade enviará uma cópia do pedido à 
autoridade nacional de controlo 
competente referida no artigo 34°, para 
inserção no capítulo do relatório referido 
no nº 2 do artigo 40° relativo ao 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Justificação

É conveniente referir explicitamente que os Estados-Membros designarão as autoridades 
competentes para aplicar o direito de acesso, de correcção e supressão.

De acordo com o primeiro e o segundo relatório anual sobre o Eurodac (SEC(2004)0557, 
p. 15, e SEC(2005)0839, p. 14), são efectuadas numerosas "pesquisas especiais" sem que as 
autoridades nacionais de controlo possam confirmar a existência de casos em que, 
efectivamente, as pessoas pediram acesso aos dados que lhes dizem respeito. A fim de evitar 
que no futuro sejam efectuadas pesquisas especiais sem explicação, é necessário dispor de 
elementos mais precisos nesta matéria.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 279
Artigo 31, nº 2

2. Qualquer pessoa pode solicitar que dados 
inexactos que lhe digam respeito sejam 
rectificados ou que os dados registados 
ilegalmente sejam apagados. A rectificação e 
o apagamento deverão ser efectuados 
imediatamente pelo Estado-Membro 
responsável, em conformidade com as suas 
leis, regulamentações e procedimentos.

2. Qualquer pessoa pode solicitar que dados 
inexactos que lhe digam respeito sejam 
rectificados e que os dados registados 
ilegalmente sejam apagados. A rectificação e 
o apagamento deverão ser efectuados 
imediatamente pelo Estado-Membro 
responsável, em conformidade com as suas 
leis, regulamentações e procedimentos.

Or. en

(Modifica a alteração 103)

Justificação

O apagamento dos dados registados ilegalmente deve ser uma obrigação e não uma opção 
dos responsáveis pelo tratamento dos dados. Caso contrário, esta disposição seria contrária 
aos princípios enunciados no artigo 6° da Directiva 95/46/CE e não seria conforme com o nº 
4 do artigo 31° do regulamento. O apagamento destes dados é igualmente recomendado pelo 
Grupo do artigo 29°. É conveniente referir explicitamente que a autoridade responsável pela 
rectificação e pelo apagamento dos dados é o responsável pelo tratamento dos dados.
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A modificação desta alteração (supressão "da autoridade referida no n.º 3 do artigo 23.°") 
reflecte o facto de que a correcção e supressão devem ser executadas pela autoridade 
competente em matéria de vistos que inseriu os dados no VIS (o Estado-Membro responsável)

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 280
Artigo 31, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os requerentes devem ter a 
oportunidade de contestar a exactidão dos 
dados que lhes dizem respeito contidos no 
VIS.

Or. en

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 281
Artigo 31, nº 3

3. Se o pedido for feito a um 
Estado-Membro que não o Estado-Membro 
responsável, as autoridades do 
Estado-Membro junto do qual foi 
apresentado o pedido contactarão as 
autoridades do Estado-Membro responsável. 
O Estado-Membro responsável verificará a 
exactidão dos dados e a legalidade do seu 
tratamento no VIS. 

3. Se o pedido for feito a um 
Estado-Membro que não o Estado-Membro 
responsável, as autoridades do 
Estado-Membro junto do qual foi 
apresentado o pedido contactarão as 
autoridades do Estado-Membro responsável 
num prazo de 14 dias. O Estado-Membro 
responsável verificará a exactidão dos dados 
e a legalidade do seu tratamento no VIS 
num prazo de um mês.

Or. de

Justificação

A presente alteração visa reforçar os direitos processuais dos requerentes e simplificar os 
procedimentos.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 282
Artigo 31, nº 3 bis(novo)



PE 370.101v01-00 84/2 AM\602639PT.doc

PT

3 bis. Quando os Estados-Membros ou as 
suas autoridades competentes forem 
notificados de que os dados introduzidos no 
VIS são considerados inexactos pelo 
requerente, a informação será registada no 
sistema com a menção "contestada pelo 
requerente".
Os Estados-Membros ou as suas 
autoridades competentes que acedem ao 
VIS devem ter plenamente em conta a dita 
observação. 
Quando o requerente e os 
Estados-Membros ou as suas autoridades 
competentes não conseguem concordar 
sobre a exactidão dos dados, o facto de a 
exactidão dos dados no VIS ser contestada 
pelo requerente será registado no VIS. 

Or. en

Justificação

A presente alteração procura dar aos requerentes o direito de contestar informação contida 
no VIS que pode afectar o seu pedido. Havendo registo do desacordo sobre a exactidão da 
informação contida no VIS, as autoridades competentes e o requerente têm recurso a esta 
informação registada em caso de recurso.

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 283
Artigo 31, nº 6

6. O Estado-Membro responsável fornecerá 
igualmente à pessoa em causa informações 
quanto às medidas que esta poderá tomar 
caso não aceite a explicação fornecida, 
incluindo informações sobre a forma de 
propor uma acção ou de apresentar 
reclamação às autoridades competentes ou 
aos tribunais desse Estado-Membro, bem 
como sobre a eventual assistência financeira 
ou outra de que poderá beneficiar em 
conformidade com as leis, regulamentações 
e procedimentos desse Estado-Membro.

6. O Estado-Membro responsável fornecerá 
igualmente à pessoa em causa informações 
quanto às medidas que esta poderá tomar 
caso não aceite a explicação fornecida, 
incluindo informações sobre a forma de 
propor uma acção ou de apresentar 
reclamação às autoridades competentes ou 
aos tribunais desse Estado-Membro e sobre 
o procedimento a seguir para requerer 
assistência jurídica junto das instâncias de 
controlo nacionais, bem como sobre a 
eventual assistência financeira ou outra de 
que poderá beneficiar em conformidade com 
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as leis, regulamentações e procedimentos 
desse Estado-Membro.

Or. de

Justificação

Atendendo a que as instâncias de controlo nacionais apenas podem assistir no exercício dos 
seus direitos as pessoas interessadas após apresentação de pedido nesse sentido, cumpre 
informar expressamente os interessados da referida assistência.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 284
Artigo 34

Cada Estado-Membro velará por que a ou as 
autoridades nacionais de controlo designadas 
em conformidade com o nº 1 do artigo 28º 
da Directiva 95/46/CE controlem, com 
independência e em conformidade com o 
direito nacional, a legalidade do tratamento 
de dados pessoais, incluindo a sua 
transmissão ao VIS e a partir deste, 
efectuado em conformidade com o disposto 
no presente regulamento pelo 
Estado-Membro em causa.

Cada Estado-Membro velará por que a ou as 
autoridades nacionais de controlo designadas 
em conformidade com o nº 1 do artigo 28º 
da Directiva 95/46/CE controlem, com 
independência e em conformidade com o 
direito nacional, a legalidade do tratamento 
de dados pessoais, incluindo a sua 
transmissão às Interfaces Nacionais do VIS 
e a partir destas, efectuado em conformidade 
com o disposto no presente regulamento 
pelo Estado-Membro em causa. Para o 
efeito, as autoridades referidas no nº 3 do 
artigo 23° fornecerão as informações 
solicitadas pelas autoridades nacionais de 
controlo e, em particular, 
transmitir-lhes-ão informações sobre as 
actividades exercidas em conformidade 
com o artigo 24° e o nº 1 do artigo 25°, 
conceder-lhes-ão acesso a todos os registos 
referidos no artigo 28º e permitir-lhes-ão o 
acesso, a qualquer momento, a todas as 
suas instalações.
As autoridades nacionais de controlo 
publicarão pelo menos uma vez por ano um 
relatório sobre o seu controlo da 
legitimidade do tratamento dos dados 
pessoais.

Or. en
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(Modifica a alteração 108)

Justificação

É conveniente especificar que as autoridades nacionais de controlo controlam a legalidade 
da transmissão dos dados pessoais às Interfaces Nacionais do VIS e a partir destas, ao passo 
que a AEPD controla a transmissão dos dados entre as Interfaces Nacionais e o VIS central 
(cf. AEPD, p. 15).

Quanto à obrigação de os responsáveis pelo tratamento fornecerem todas as informações 
solicitadas pelas autoridades nacionais de controlo, não se justifica que tal disposição só 
esteja prevista para a Comissão (nº 3 do artigo 35°) e não igualmente para os 
Estados-Membros.

Para permitir melhor controlo e por razões de transparência, conviria controlar a 
legitimidade do processamento de dados numa base regular e tornar públicos os relatórios 
sobre os resultados.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 285
Artigo 34

Cada Estado-Membro velará por que a ou
as autoridades nacionais de controlo 
designadas em conformidade com o nº 1 do 
artigo 28º da Directiva 95/46/CE 
controlem, com independência e em 
conformidade com o direito nacional, a 
legalidade do tratamento de dados pessoais, 
incluindo a sua transmissão ao VIS e a 
partir deste, efectuado em conformidade 
com o disposto no presente regulamento 
pelo Estado-Membro em causa.

A autoridade ou autoridades designada em 
cada Estado-Membro e dotada com os 
poderes referidos no artigo 28.° da 
Directiva 95/46/CE controlarão 
independentemente a legitimidade do 
tratamento de dados pessoais VIS mantidos 
no seu território ou transmitidos a partir 
dele, incluindo o intercâmbio e o 
tratamento ulterior da informação. 

Or. en

Justificação

A disposição não deveria visar os Estados-Membros mas as autoridades nacionais de 
controlo. Deve ser tido em conta que o tratamento nacional utiliza regularmente o sistema 
central. A legitimidade deste tratamento deveria estar sujeita a supervisão pelas autoridades 
nacionais de controlo, se necessário em colaboração com AEPD.
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Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 286
Artigo 34, parágrafo 1 bis (novo)

A autoridade ou autoridades referidas no 
parágrafo 1 assegurarão que, pelo menos 
todos os quatro anos, uma auditoria das 
operações de processamento de dados na 
estrutura nacional do VIS é executada de 
acordo com normas internacionais de 
auditoria. 

Or. en

Justificação

Dever ser garantido que o VIS, a nível nacional e europeu, é regularmente sujeito a 
auditorias de acordo com normas elevadas e semelhantes, efectuadas ou pelas autoridades de 
supervisão competentes ou em seu nome.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 287
Artigo 34, parágrafo 1 ter (novo)

Os Estados-Membros assegurarão que a 
autoridade ou autoridades referidas no 
parágrafo 1 têm recursos suficientes de 
realizar as tarefas que lhes são confiadas 
ao abrigo do presente regulamento.

Or. en

Justificação

É essencial que a supervisão funcione e, sem recursos suficientes, tal não acontecerá.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 288
Artigo 35, título

Autoridade independente de controlo O supervisor europeu de protecção dos 
dados 
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Or. en

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 289
Artigo 35, nº 1, parágrafo 1 (novo)

A Autoridade Europeia para a Protecção de 
Dados publicará, pelo menos uma vez por 
ano, um relatório sobre o seu controlo da 
legitimidade do tratamento dos dados 
pessoais.

Or. en

Justificação

Para permitir melhor controlo e por razões de transparência, conviria controlar a 
legitimidade do processamento de dados numa base regular e tornar públicos os relatórios 
sobre os resultados.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 290
Artigo 35, nº 1

1. A Autoridade Europeia para a Protecção 
de Dados, instituída pelo nº 1 do artigo 41º 
do Regulamento (CE) nº 45/2001,
controlará as actividades da Comissão com 
o intuito de garantir que os direitos das 
pessoas abrangidos pelo presente 
regulamento não sejam violados pelo 
tratamento de dados no VIS. Controlará 
também a legalidade da transmissão dos 
dados pessoais entre as Interfaces 
Nacionais e o Sistema Central de 
Informação sobre Vistos.

1. A Autoridade Europeia para a Protecção 
de Dados controlará se o tratamento pela 
Comissão dos dados pessoais está em 
conformidade com o presente regulamento. 
Os deveres e poderes referidos nos artigos 
46.° e 47.° do Regulamento (CE) n.º 
45/2001 aplicar-se-ão em conformidade.

Or. en

Justificação

Os deveres e poderes da AEPD são derivados de regulamento 45/2001 que incide nas 
actividades de tratamento da Comissão. São também limitados ao mesmo tempo pela 
extensão das actividades da Comissão. Tal é tornado claro pelas palavras 'em conformidade'.
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Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 291
Artigo 35, nº 2

2. No exercício das suas funções, a
Autoridade Europeia para a Protecção de 
Dados será, se for caso disso, activamente 
apoiada pelas autoridades nacionais de 
controlo.

2. A Autoridade Europeia para a Protecção 
de Dados assegurará que, pelo menos todos 
os quatro anos, uma auditoria das 
actividades de processamento de dados da 
Comissão é executada de acordo com 
normas internacionais de auditoria. O 
relatório da auditoria será enviado ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão e às autoridades nacionais de 
controlo referidos no artigo 34.°. A 
Comissão terá oportunidade de fazer 
comentários antes que o relatório seja 
adoptado.

Or. en

Justificação

Deve garantir-se que o VIS, a nível europeu, está também regularmente sujeito a auditorias 
de acordo com normas elevadas. O relatório deveria ser enviado a todas as partes 
interessadas e permitir a avaliação regular do desempenho do VIS. Finalmente, a Comissão 
deveria poder fazer previamente observações, como é usual em situações semelhantes.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 292
Artigo 35, nº 2

2. No exercício das suas funções, a 
Autoridade Europeia para a Protecção de 
Dados será, se for caso disso, activamente 
apoiada pelas autoridades nacionais de 
controlo.

2. No exercício das suas funções, a 
Autoridade Europeia para a Protecção de 
Dados será, se for caso disso, activamente 
apoiada pelas autoridades nacionais de 
controlo.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 293
Artigo 35, nº 3
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3. A Comissão fornecerá as informações 
solicitadas pela Autoridade Europeia para 
a Protecção de Dados, conceder-lhe-á 
acesso a todos os documentos e a todos os 
registos referidos no nº 1 do artigo 28º e 
permitir-lhe-á o acesso, a qualquer 
momento, a todas as suas instalações.

Suprimido

Or. en

Justificação

Cf. as duas alterações precedentes.

Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 294
Artigo 35 bis (novo)

Artigo 35º bis
Responsabilidade conjunta 

1. As autoridades nacionais de controlo 
referidas no artigo 34.° e a Autoridade 
Europeia para a Protecção de Dados
cooperarão activamente entre si e 
suportarão a responsabilidade conjunta 
pela supervisão do VIS. 
2. Trocarão a informação relevante,
conduzirão investigações conjuntas, 
incluindo auditorias e inspecções 
conjuntas, examinarão as dificuldades de 
interpretação ou de aplicação do presente 
regulamento, estudarão os problemas 
surgidos com o exercício de supervisão 
independente ou no exercício dos direitos 
da pessoa visada pelos dados, elaborarão 
propostas harmonizadas para soluções 
conjuntas a quaisquer problemas e 
promoverão, quando for necessário, a 
sensibilização ao direito à protecção dos 
dados. 
3. A Autoridade Europeia para a Protecção 
de Dados e as autoridades nacionais de 
controlo reunir-se-ão com esse objectivo 
pelo menos duas vezes por ano. Os custos 
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destas reuniões serão suportados pela 
Autoridade Europeia para a Protecção de 
Dados. O regulamento interno será 
adoptado na primeira reunião. Serão 
desenvolvidos conjuntamente outros 
métodos de trabalho, segundo as 
necessidades. Um relatório de actividades 
conjunto será enviado ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão todos 
os dois anos. 

Or. en

Justificação

Dada a natureza da supervisão, o sistema pode apenas funcionar se aquela for empreendida 
conjuntamente. A descrição de tarefas aqui proposta baseia-se no artigo 115.° SIC, que 
provou a sua utilidade, e na prática actual. A ideia é fixar apenas certas regras básicas, 
podendo os detalhes ser depois precisados pela AEPD e pelas autoridades nacionais de 
controlo.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 295
Artigo 35 bis (novo)

Artigo 35º bis
Formação do pessoal

Antes de ser autorizado a tratar dados 
armazenados no VIS, o pessoal das 
autoridades com direito de acesso ao VIS 
receberá a formação apropriada sobre 
segurança de dados e regras de protecção 
de dados e será informado da infracção 
penal e das sanções a que se refere o 
artigo 29º.

Or. en

Justificação

É essencial que o pessoal receba formação sobre como utilizar eficazmente o sistema bem 
como sobre as questões específicas de segurança e protecção dos dados.
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Alteração apresentada por Carlos Coelho

Alteração 296
Artigo 36, nº 2

2. As medidas necessárias à implementação 
técnica das funcionalidades referidas no nº 1
serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 39º. 

2. As medidas necessárias à implementação 
técnica do VIS central, das interfaces 
nacionais e da infra-estrutura de 
comunicação entre o VIS Central e as 
interfaces nacionais serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 39º. 

Or. en

Justificação

Por razões de transparência.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 297
Artigo 36, nº 2, alínea a) (nova)

a) Medidas necessárias para: a introduzir, 
associar requerimentos, aceder, alterar, 
apagar, apagar antecipadamente, 
conservar e aceder aos registos;

Or. en

(Modifica a alteração 113)

Justificação

Ver a justificação da alteração ao nº 2 do artigo 36º. As disposições técnicas para a 
aplicação das medidas anunciadas neste número deverão ser decididas em sede de 
comitologia.

A modificação (' procedimentos destinados' substituído por 'medidas necessárias para') é 
apenas uma clarificação.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 298
Artigo 38, nº -1 (novo)
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-1. O VIS só entrará em funcionamento 
após a conclusão com êxito de um teste 
global do sistema a realizar pela Comissão 
em conjunto com os Estados-Membros. A 
Comissão informará o Parlamento 
Europeu dos resultados deste teste.

Or. en

(Modifica a alteração 116)

Justificação

O relator considera que um teste geral é essencial para garantir o correcto funcionamento do 
sistema VIS. É evidente que, caso surjam problemas graves durante este teste, o VIS não 
deverá entrar em funcionamento.

A alteração agora modificada suprime o período de três meses.

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 299
Artigo 38, nº -1 (novo)

-1. O VIS só deve entrar em funcionamento 
após conclusão bem sucedida de um amplo 
teste do sistema, que se prolongará por doze 
meses e cuja realização incumbe à  
Comissão em articulação com os 
Estados-Membros. A Comissão informará 
o Parlamento Europeu dos resultados deste 
teste.

Or. de

Justificação

Imperativo se afigura testar o sistema, a fim de garantir o bom funcionamento do sistema 
VIS. É evidente que o VIS não pode entrar em funcionamento, caso surjam problemas durante 
o período de duração do teste.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 300
Artigo 39, nº 3 bis (novo)
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3 bis. As autoridades referidas nos 
artigos 34º e 35º serão consultadas sobre as
medidas previstas antes da sua adopção.

Or. en

(Modifica a alteração 120)

Justificação

O relator considera que as autoridades nacionais de controlo e a AEPD deverão ter a 
possibilidade de intervir nas opções feitas por este Comité a fim de assegurar que estas 
respeitem os princípios de protecção de dados. Isto não deveria implicar a obrigação de as 
autoridades de supervisão darem sempre um parecer.

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 301
Artigo 40, nº 1

1. A Comissão velará por que sejam 
instituídos sistemas para acompanhar o 
funcionamento do VIS relativamente aos 
objectivos fixados em termos de resultados, 
custo-eficácia e qualidade do serviço.

1. A Comissão velará por que sejam 
instituídos sistemas para acompanhar o 
funcionamento do VIS relativamente aos 
objectivos fixados em termos de resultados, 
custo-eficácia e qualidade do serviço e se o 
VIS funciona em conformidade com o 
direito comunitário. 

Or. en

Alteração apresentada por Michael Cashman

Alteração 302
Artigo 40, nº 2

2. Dois anos após o início do funcionamento 
do VIS e, posteriormente, de dois em dois 
anos, a Comissão apresentará um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 
o funcionamento técnico do VIS. Esse 
relatório incluirá informações sobre o 
desempenho do VIS relativamente a 
indicadores quantitativos previamente 
definidos pela Comissão.

2. Dois anos após o início do funcionamento 
do VIS e, posteriormente, de dois em dois 
anos, a Comissão apresentará um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 
o tratamento de dados e o funcionamento 
técnico do VIS e sobre se o sistema 
funciona em conformidade com o direito 
comunitário. Esse relatório incluirá um 
capítulo sobre cada Estado-Membro 
elaborado pelas autoridades nacionais de 
controlo referidas no artigo 34º e um 
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capítulo elaborado pela Autoridade 
Europeia para a Protecção de Dados
referida no artigo 35º. Esse relatório 
incluirá ainda informações sobre o 
desempenho do VIS relativamente a 
indicadores quantitativos previamente 
definidos pela Comissão. O relatório será 
analisado pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho. Os Estados-Membros 
responderão a quaisquer questões 
suscitadas pelas instituições neste contexto.

Or. en

Justificação

A alteração esclarece os papéis das diferentes autoridades de supervisão e das instituições 
europeias em matéria de controlo e avaliação do presente regulamento.

Alteração apresentada por Sarah Ludford

Alteração 303
Capítulo III, título

Use of data by other authorities
(Utilização de dados por outras autoridades)

Não traduzido na versão portuguesa

Acesso por outras autoridades 

Or. en

Justificação

A mudança no título ( "utilização de dados" substituída por "acesso") reflecte o facto de que 
o acesso nos termos do artigo 17.° não é nem obrigatório nem automático.


